Pojašnjenje izmjena Općih uvjeti J&T banke d.d. za obavljanje poslova platnog prometa s fizičkim
osoba (potrošačima)
Poštovani klijenti,
Obavještavamo Vas da će od 31.01.2022. godine biti u primjeni novi Opći uvjeti J&T banke d.d. za obavljanje
poslova platnog prometa s fizičkim osoba (potrošačima).
Izmjene ovih Općih uvjeta donosimo u nastavku:


Banka prestaje s pružanjem usluge kartičnog poslovanja s danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta (31.
siječnja 2022. godine) te slijedom toga raspolaganje sredstvima po tekućim računima korištenjem Maestro
debitne kartice više neće biti moguće za sve Korisnike računa i Opunomoćenike.
Od datuma stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, nove Maestro debitne kartice više se neće izdavati, dok će
postojeće Maestro debitne kartice, izdane po tekućim računima, automatski postati neaktivne.



Banka s danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, prestaje s pružanjem usluge ugovaranja i otvaranja
novih tekućih računa i E-štednih računa po viđenju, osim pružanja usluge upravljanja i vođenja računima
ugovorenih prije datuma stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.



Banka od 1. Siječnja 2022., prestaje s pružanjem usluge automatske obnove prešutnih prekoračenja.
Prešutna prekoračenja aktivna na dan 01. siječnja 2022., ukinuti će se po isteku roka važenja, bez
mogućnosti daljnjih prolongacija

Nastavno na navedene izmjene slijedeće točke predmetnih Općih uvjeta se brišu u cijelosti:
Točka 4.1.
Raspolaganje sredstvima na računu debitnom karticom
Točka 5.
Izdavanje kartice
Točka 5.1.
Beskontaktno plaćanje
Točka 10.1.
Naplata troškova po karticama
Točka 10.2.
Informiranje o konverziji valute kartične transakcije u valutu računa
Korisnika izvršene u Europskom gospodarskom prostoru
Nastavno na navedene izmjene slijedeće točke predmetnih Općih uvjeta se mijenjaju/dopunjuju:
Pojmovi:
Autentifikacija – „postupak provjere valjanosti korištenja Kartice uključujući provjeru Personaliziranih
sigurnosnih vjerodajnica“ – briše se
Bankomat - pojam se briše se u cijelosti
DCC usluga (Dynamic Currency Conversion) - pojam se briše u cijelosti
Debitna kartica - pojam se briše u cijelosti
Drugi pružatelj platnih usluga - „pružatelj platnih usluga koji izdaje platni instrument na temelju kartice“
– briše se
EFT POS uređaj - pojam se briše u cijelosti
EGCP - pojam se briše u cijelosti
Kartična transakcija - pojam se briše u cijelosti
Kontrolni broj - pojam se briše u cijelosti
Krajnji primatelj - pojam se briše u cijelosti
Nalog za izravna terećenja - pojam se briše u cijelosti
Personalizirana sigurnosna vjerodajnica ili Vjerodajnica - pojam se briše u cijelosti
Platitelj - „pravna osoba“, briše se iz definicije
Platna transakcija - „izravno terećenje“, briše se iz definicije
Platna usluga – „izravna terećenja“, „izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog
sredstva“, briše se iz definicije
Prešutno prekoračenje - preciznije definirano da se radi o postojećim prešutnim prekoračenjima važećim
do isteka roka važenja

Točka 3.

Otvaranje i vođenje računa
Izmjena se odnosi na promjenu naslova predmetne točke ovih Općih uvjeta u „Otvaranje i vođenje
računa“.
Izmjena se odnosi na prestanak pružanja usluge ugovaranja novih tekućih računa, dok će uslugu
vođenja tekućih računa ugovorenih prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta Banka i dalje pružati
svim Korisnicima računa. Sukladno tome Banka otvara i vodi samo žiro račune, kunsku štednju po
viđenju i deviznu štednju po viđenju, temeljem Ugovora o otvaranju računa.
Dodana definicija E-štedni račun po viđenju, kao podvrsta kunske štednje po viđenju, ugovorene
putem usluge Internet bankarstva ili iznimno u poslovnicama Banke. S danom stupanja na snagu
ovih Općih uvjeta, Banka više neće pružati usluga ugovaranja novih E-štednih računa, osim usluge
upravljanja, vođenja i zatvaranja postojećih računa ugovorenih prije stupanja na snagu ovih Općih
uvjeta.

Točka 4.

Raspolaganje sredstvima na računu
Izmjena se odnosi na prestanak mogućnosti raspolaganja sredstvima po računu putem izdane
Maestro debitne kartice za sve Korisnike računa i Opunomoćenike, kao i izdavanje novih Maestro
debitnih kartica, s danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta (31.01.2022). Postojeće izdane
Maestro debitne kartice, s datumom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta biti će automatski
sustavno blokirane, te se iste više neće moći koristiti kao platni instrument.
Osnovni instrument raspolaganja sredstvima po računu je samo važeća identifikacijska isprava.
Izmjena se odnosi na prethodnu najavu gotovinske isplate, umjesto dosadašnjeg 1 radnog dana, na
2 radna dana za gotovinske isplate iznad 100.000,00 kn.

Točka 5.

Usluga prebacivanja računa za plaćanje
Izmjena se odnosi da Banka, kao PPU primatelj, ne pruža uslugu prebacivanja tekućih računa.

Točka 6.

Nalog za plaćanje
Izmjena se odnosi na brisanje zadavanja naloga putem; izravnog terećenja, na bankomatu i na EFT
POS uređaju.
Izmjena se odnosi na brisanje primitka naloga za izravno terećenje
Izmjena se odnosi na brisanje Suglasnosti za izvršenje platne transakcije umetanjem/prislanjanjem
kartice u Bankomatu ili/EFT POS terminalu uz unos/potvrdom PIN-a i potpisom naloga za izravno
terećenje
Izmjena se odnosi na brisanjem odbijanja izvršenja naloga putem izravnog terećenja
Izmjena se odnosi na brisanje opoziv naloga zadanog izravnim terećenjem

Točka 8.

Prešutno prekoračenje po tekućem računu, nedozvoljeno prekoračenje
Izmjena se odnosi na prestanak pružanja usluge automatske obnove prešutnih prekoračenja. Banka
od 1. siječnja 2022. godine, postojeća prešutna prekoračenja odobrena po tekućim računima neće
više automatski obnavljati istekom roka važenja pojedinog prešutnog prekoračenja. Prešutna
prekoračenja aktivna na dan 1. siječnja 2022. godine, ukinuti će se po isteku roka važenja, bez
mogućnosti daljnjih prolongacija
Sukladno izmjeni prestanka obnove postojećih prešutnih prekoračenja od 01.01.2022., usmjeravanje
redovnih primanja na tekući račun, briše se kao uvjet temeljem kojeg Banka može i prije isteka roka
važenja prešutno prekoračenje djelomično ili u cijelosti otkazati.

Točka 10.

Odgovornost banke i povrat sredstava
Izmjena se odnosi na brisanje pojma Kartice kao platnog instrumenta, Personaliziranih sigurnosnih
vjerodajnica i PIN-a iz predmetne točke ovih Općih uvjeta
Izmjena se odnosi na brisanje dijela o autoriziranim platnim transakcijama izvršenim izravnim
terećenjem, budući da Banka ne pruža uslugu Izravnog terećenja.

Točka 11.

Blokada i pljenidba računa
Izmjena se odnosi na brisanje pojma Kartice kao platnog instrumenta iz predmetne točke ovih Općih
uvjeta

Točka 12.

Izvješćivanje
Izmjena se odnosi na novi dodatak u predmetnoj točki ovih Općih uvjeta koji glasi:

„Dodatno, putem Izvatka u rubrici „Informacije o poslovanju“, Banka može informirati Korisnika
računa o izmjenama u poslovanju Banke, izmjenama predmetnih Općih uvjeta, izmjenama korisnosti
i funkcionalnosti proizvoda i usluga i sl.“
Točka 13.

Gubitak, krađa, oštećenje i uništavanje isprava
Izmjena se odnosi na brisanje dijela koji se odnosi na gubitak, krađu, uništavanje Debitne (Maestro
kartice) i Potpisne kartice, iz predmetne točke ovih Općih uvjeta

Točka 14.

Prestanak Ugovora
Izmjena se odnosi na dodatak u dijelu u kojem zahtjev za Sporazumni raskid okvirnog ugovora,
osim Ugovora o otvaranju računa čine i ostali proizvodi i usluge vezane za taj ugovor (npr. Internet
bankarstvo, E-štedni račun po viđenju, trajni nalog)

Točka 16.

Završne odredbe
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 31.01.2022. godine, osim u dijelu odredbi točke 9. koja se odnosi
na prestanak automatske obnove postojećih prešutnih prekoračenja odobrenih po tekućim računima
koja stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.
Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta stavljaju se izvan snage Opći uvjeti važeći od 15.11.2021.
godine.

Opći uvjeti J&T banke d.d. za obavljanje poslova platnog prometa s fizičkim osoba (potrošačima) dostupni su u
poslovnicama Banke te na Internet stranici www.jtbanka.hr.
U Varaždinu, 29.10.2021.

