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 Општих услова пословања Банке Поштанска штедионица,  
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Усвајају се Општи услова пословања Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво Бања Лука, 
у тексту који је саставни дио ове Одлуке. 
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4. а/а 
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На основу члана  66. Закона о банкама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 4/17, 19/18 и 
54/19) и члана 47. Статута Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво Бања Лука, Надзорни одбор Банке 
Поштанска штедионица, акционарско друштво Бања Лука 20. (двадесетој) редовној сједници одржаној дана 
26.04.2022. године усваја  
 

ОПШТЕ УСЛОВЕ ПОСЛОВАЊА 
  БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА,  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  БАЊА ЛУКА 

 
 
 

I ДИО  
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
I  УВОД 

   
Члан 1. 

Општим условима пословања Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво Бања Лука (даље у тексту: 
Општи услови) уређују се стандардни услови пословања које Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво 
Бања Лука (даље у тексту: Банка) примјењује на све клијенте, услови за успостављање пословног односа, поступак 
комуникације између клијента и Банке, као и услови за обављање трансакција у пословима одобравања кредита, 
пријема новчаних депозита, отварања, вођења и затварања рачуна, издавања и кориштења платних картица, као и 
других послова које Банка обавља.   
 

Појмови 
 

Члан 2. 
У смислу Општих услова поједини појмови имају сљедеће значење: 
 
Клијенти су физичка лица, физичка лица која обављају привредну дјелатност (предузетници, пољопривредници), 
правна лица и остали субјекти регистровани и основани у складу са законом, резиденти и нерезиденти, који користе 
производе и услуге Банке или који се обрате Банци ради коришћења производа и услуга и које је Банка као такве 
идентификовала (даље у тексту: клијент); 
  
Клијент - физичко лице је физичко лице које ступа у однос са Банком ради коришћења услуга у сврхе које нису 
намјењене његовој пословној или другој комерцијалној дјелатности (даље у тексту: клијент – физичко лице); 
  
Банкарске услуге су услуге које банка пружа клијентима у пословима одобравања кредита, примања новчаних 
депозита и улога на штедњу, отварања и вођења рачуна, одобравања дозвољеног прекорачења по рачуну, 
издавања платних картица, као и других послова који из њих произилазе и које Банка обавља у складу са законом; 
  
Финансијске услуге су банкарске услуге и производи, као и друге финансијске услуге у складу са законом; 
 
Уговор, у смислу Закона о облигационим односима и Општих услова, подразумијева сагласност воља двију страна, 
односно уговор који се закључује између клијента и Банке и/или приступница или други документ потписан од 
стране клијента у складу са актима Банке и/или други документ из разних облика пословне сарадње између клијента 
и Банке у складу са законом, подзаконским прописима и/или у складу са правилима међународне банкарске праксе 
којима се потврђује сагласност воља клијента и Банке и који се заснивају на обостраном интересу и општим 
начелима банкарског пословања. Уговор о финансијској услузи се сачињава у писаној форми или електронском 
облику. Према закону, уговори који се закључују са клијентима – физичким лицима су уговор о отварању и вођењу 
рачуна, уговор о кредиту, уговор о новчаном депозиту и улогу на штедњу, уговор о револвинг кредиту, уговор о 
дозвољеном прекорачењу рачуна, уговор о издавању и кориштењу платне картице, уговори о гаранцијама, 
акредитиву, сефу и други уговори по пословима које банка обавља у складу са законом. 
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Примјена Општих услова  

 
Члан 3. 

Општи услови се примјењују на све односе између Банке и клијента приликом успостављања пословног односа, у 
поступку информисања и комуникације и по основу закљученог уговора. Опште услове, као и њихове измјене и 
допуне, Банка објављује на видном месту у пословним просторијама или на интернет страници Банке на српском 
или другом језику у Босни и Херцеговини, најкасније 15 дана прије почетка њихове примјене.  

 
Сматра се да је клијент сагласан са допунама и измјенама Општих услова ако не поднесе писани захтјев о прекиду 
пословне сарадње у року од 30 дана од дана објављивања. 
 

II  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КЛИЈЕНТА, ЈЕМЦА   
И ДРУГИХ ЛИЦА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈУ ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА КЛИЈЕНТА И БАНКЕ 

 
Права и обавезе Клијента 

   
 Члан 4. 

Клијент има право да: 
- од Банке захтијева одговарајућа објашњења и инструкције који се односе на Опште услове; 
- непосредно добије информације о стању свог кредита/депозитног рачуна, као и друге информације из 

пословног односа односно у вези са закљученим уговором са Банком; 
- друга права у складу са законом, другим прописима, овим Општим условима и другим актима Банке и 

уговором који је закључио са Банком. 
 

Клијент је обавезан да користи услуге Банке у складу са законима и другим прописима, да достави Банци истиниту и 
вјеродостојну документацију, податке и изјаве прописане законом, другим прописима, актима Банке, те у складу са 
закљученим уговорм, као и обавјештења о свим другим промјенама које утичу или би могле утицати на извршење 
уговорног односа. 
 
Клијент сноси сву штету која настане усљед нејасних, погрешних или непрецизних налога и датих инструкција 
Банци, као и усљед непридржавања обавеза обавјештавања Банке у складу са уговором и Општим условима. 
 
Клијент има и друга права и обавезе у складу са законом, другим прописима, овим Општим условима и другим 
актима Банке, као и у складу са уговором који је закључио са Банком. 
 

Посебна права и обавезе клијента - физичког лица 
 

Члан 5. 
Права и обавезе клијената – физичких лица су прописана Законом о банкама Републике Српске, Законом о банкама 
Федерације Босне и Херцеговине, Законом о заштити корисника финансијских услуга Федерације Босне и 
Херцеговине, као и другим прописима, овим Општим условима и уговором закљученим између клијента – физичког 
лица и Банке. 
 
Клијент - физичко лице има право да: 
- добије све информације и адекватна објашњења о услузи; 
- у преговарачкој фази добије стандардни информациони лист који садржи услове и све битне карактеристике 

услуге, са приказаним репрезентативним примјером услуге у писаној форми или електронском облику; 
- прије закључења уговора, на захтјев, без накнаде, добије нацрт уговора ради разматрања ван просторија 

Банке; 
- на уговорени начин, а најмање једном годишње, без накнаде добије писани извод о стању његовог кредитног 

задужења, укључујући податке о износу отплаћене главнице и камате, као и износу преосталог дуга; 
- на захтјев и без накнаде добије обавјештење о стању његовог дуга по кредиту, односно кредитној картици у 

писаном облику или електронским путем (за клијенте - физичка лица из Федерације Босне и Херцеговине); 
- одустане од закљученог уговора о кредиту, уговора о дозвољеном прекорачењу рачуна, уговора о издавању и 

коришћењу кредитне картице у року од 14 дана од дана закључења уговора, без навођења разлога за 
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одустајање, односно у краћем року уговореном за стављање кредитних средстава на располагање на његов 
изричит захтјев, под условом да није почео да користи кредитна средства;  

- врати кредит у потпуности или дјелимично прије рока одређеног за враћање по уговору о кредиту, у складу са 
законом уз обавезу да у уговореном року обавијести Банку о намјери пријевремене отплате кредита;  

- добије један примјерак уговора и плана отплате кредита/исплате депозита који су саставни дио уговора; 
- буде писаним путем или на други уговорени начин обавијештен о промјени каматне стопе (уколико је 

уговорена промјенљива каматна стопа) и од када се промјењена каматна стопа примјењује; 
- без наплате посебне накнаде подигне на шалтеру Банке средства са свог текућег/депозитног рачуна 

отвореног код Банке, у висини расположивих средстава на рачуну;  
- бесплатно угаси рачун или платну картицу; 
- упути у писаној форми Банци приговор уколико сматра да се Банка не придржава одредби закона, Општих 

услова, добре пословне праксе и обавеза из закљученог уговора; 
- иницира вансудско рјешавање спорног односа у поступку посредовања у складу са законом; 
- у случају наступања околности које га доводе у тешко имовинско стање поднесе захтјев Банци за проглашење 

застоја у отплати (мораторијум) за одређени период у ком периоду се не обрачунава затезна камата на 
доспјело а неизмирено потраживање; 

- раскине уговор о ороченом депозиту најкасније у року од 15 дана у Републике Српске, а 30 дана у Федерацији 
Босне и Херцеговине, од дана пријема обавјештења о року на који се продужава уговор  о депозиту и то без 
накнаде и уз камату уговорену за истекли орочени период;  

- прими извјештај о стању рачуна; 
- на уговорени начин буде обавјештен о почетном салду, промјенама стања рачуна по основу уплата, исплата, 

наплата и плаћања, те провизија и накнада које Банка зарачунава за извршене услуге, као и завршни салдо 
рачуна за извјештајни период; 

- приступи личном идентификационом броју (ПИН) до уручења платне картице. 
 
Клијент - физичко лице има обавезу да: 
- одмах од дана настанка промјене, уколико законом или другим прописом који се односи на конкретан посао 

није прописан други рок, обавијести Банку о свим промјенама личног и породичног имена, статуса 
резидентности, адресе пребивалишта/боравишта, телефонског броја и другим промјенама које су битне за 
међусобну комуникацију; 

- без одлагања обавијести Банку и о промјени других елемената који су важни за испуњавање његових обавеза 
према Банци, као што су промјена посла, губитак посла, смањење или губитак прихода и други елементи који 
су битни за измиривање уговорних обавеза; 

- о својој намјери да одустане од закљученог уговора о кредиту/дозвољеног прекорачења рачуна/издавању и 
коришћењу кредитне картице, обавијести Банку у писаној форми, у року од 14 дана од дана закључења 
уговора, при чему се датум пријема тог обавјештења сматра датумом одустанка од уговора. Уколико се ради 
о уговору о кредиту који је обезбјеђен хипотеком и о уговору чији је предмет куповина односно финансирање 
куповине непокретности, обавезан је да плати стварне трошкове настале закључењем уговора; 

- у року од 30 дана од дана измирења цјелокупних обавеза по уговору, Банци поднесе писани захтјев за поврат 
средстава која су служила за обезбјеђење кредита, у противном Банка ће средства обезбјеђења поништити у 
складу са актима пословне политике Банке; 

- без одгађања пријави Банци губитак, односно крађу платне картице са захтјевом Банци да изврши блокаду 
исте, те сваку грешку и неправилност вођења рачуна и прокњижење неодобреног преноса новчане 
вриједности на његовом рачуну.  

 
Однос јемца, других лица која обезбјеђују извршење обавезе клијента и Банке 

 
Члан 6. 

Уколико је уговорено обезбјеђење јемство, Банка ће у преговорачкој фази: 
- упознати јемца са предметом кредитирања, са обликом јемства који се уговором захтијева, обимом јемчеве 

одговорности на коју се обавезује давањем изјаве о јемчењу и са свим битним елементима уговора из којих су  
јасно видљиви права и обавезе уговорних страна; 

- на  захтјев  јемца, без накнаде, предати нацрт уговора ради разматрања изван просторија Банке. 
 

Прије закључења уговора о јемству, Банка је обавезна да прибави примјерак уговора о давању јемства, закљученог  
у писаној форми између клијента-физичког лица и јемца, а за чији садржај Банка није одговорна.  
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Измјена обавезних елемената Уговора, којима се повећава обим јемчеве одговорности, могућа је уз обавезну  
сагласност јемца у писаној форми.  
 
Уколико је уговорено обезбјеђење судужништво или друго лично обезбјеђење испуњења обавеза клијента у складу 
са прописима Федерације Босне и Херцеговине, Банка ће осигурати досљедну примјену закона и појединачних 
аката Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине у пословном односу са овим лицима. 
 
У складу са Законом о заштити жираната Федереације Босне и Херцеговине, судужник је правно или физичко лице 
одговорно за наплату свих повјериочевих потраживања једнако као и главни дужник. Жирант је правно или физичко 
лице које је гарант кредитног посла и које се обавезује, искључиво у писаној форми, извршити намирење повјериоцу 
так када то није могуће извршити користећи све инструменте осигурања кредите у складу са законом. 
 
 

 
Права и обавезе Банке 

 
Члан 7. 

Банка има право да: 
- слободно одлучује о избору клијента (Банка има дискреционо право да одбије успостављање пословног 

односа и пружање услуга клијенту, без обзира на формалну испуњеност услова од стране клијента); 
- без сагласности клијента блокира могућност коришћења одређених производа и услуга, не успостави или 

одмах раскине већ успостављену пословну сарадњу у случају да не може извршити идентификацију клијента 
и ради заштите од ризика изложености Банке прању новца и финансирању тероризма, у складу са законом, 
другим прописима и актима Банке које регулишу ову област; 

- од клијента, поред прописане документације, захтјева и додатну документацију и информације предвиђене 
прописима и позитивном међународном праксом као услов за успостављање новог или одржавање већ 
постојећег пословног односа; 

- располаже средствима на рачунима клијента, без његове писане сагласности или налога у поступку принудне 
наплате, ради плаћања по правоснажним и извршним одлукама суда и/или другог државног органа, као и у 
другим случајевима прописаним законом и другим прописима; 

- уколико је дато овлашћење клијента, за наплату доспјелих потраживања из уговорног односа користи сва 
средства клијента која се воде на текућим и девизним рачунима код Банке, ако њихово извршење није 
изузето законом, судском одлуком или одлуком другог надлежног органа; 

- наплати накнаду за достављање извода о промјенама на рачуну на захтјев клијента – физичког лица из 
Федерације Босне и Херцеговине, у случају дозвољеног прекорачења, а извод доставља клијенту без 
одгађања; 

- у случају да клијент - физичко лице одустане од уговора о кредиту, уговора о дозвољеном прекорачењу 
рачуна и уговора о издавању и коришћењу кредитне картице наплати накнаду за обраду кредитног захтјева у 
складу са прописима; 

- податке о клијенту који се односе на адресу, бројеве телефона, факс, е-маил адресу и остале податке за 
успостављање контакта, а које је клијент доставио Банци приликом потписивања уговора, односно 
приступнице и/или другог одговарајућег акта и на које је дао сагласност да са истим Банка може располагати 
самим потписивањем уговора и прихватањем ових Општих услова, користи ради достављања клијенту 
обавјештења о својим активностима, производима и услугама, у виду брошура, електронских порука, као и 
свих других средстава пословне комуникације и пословне презентације; 

- уколико је уговорено откаже уговор о револвинг кредиту, уз обавезу да о томе писаним путем обавијести 
клијента - физичко лице најмање 30 дана унапријед; 

- да прекине пружање једне или више услуга у цјелости или дјелимично усљед оправданих разлога као што су 
злоупотребе рачуна, платних картица и сл. и у случајевима кад то није предвиђено закљученим уговором; о 

- привремено или трајно ускрати клијенту – физичком лицу право на повлачење средстава по основу уговора о 
револвинг кредиту и то из оправданих разлога (неовлаштено кориштење кредита, значајно погоршање 
кредитне способности и др); 

- контролише намјенско кориштење средстава која је одобрила клијенту и уредности клијента у спровођењу 
осталих уговорних обавеза, у складу са прописима, актима и уговором закљученим са клијентом.  
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Банка има и друга права у складу са законом, другим прописима, овим Општим условима и другим актима Банке као 
и у складу са уговором који је Банка закључила са клијентом. 
 
Банка је у обавези да:  
- у пословним односима са клијентима поступа са професионалном и дужном пажњом, у складу са законом, 

другим прописима, актима Банке и у складу са правилима струке, добрим пословним обичајима и пословном 
праксом, као и начелом савјесности и поштења; 

- информише клијента о стању његовог кредита/депозитног рачуна и о другим питањима из пословног односа; 
- идентификује клијента у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких 

активности; 
- поступи по писаним налозима и инструкцијама добијеним од клијента ако су иста у складу са законом, другим 

прописима и актима Банке;   
- на јасан и разумљив начин обавјештава клијенте о својим активностима, производима и услугама 

(оглашавањем у средствима јавног информисања, директном комуникацијом у писаној или усменој форми, 
достављањем, уручивањем и чињењем доступним информативног и рекламног материјала на шалтерима, 
интернет презентацији или на други начин), при чему ово обавјештење не смије да садржи нетачне 
информације, односно информације које могу створити погрешну представу о условима коришћења 
банкарских производа и услуга; 

- по истеку 14 дана  од дана закључења уговора о кредиту, уговора о издавању и кориштењу кредитне картице 
и уговора о дозвољеном прекорачењу рачуна са клијентом - физичким лицем, пласира одобрена средства 
како је уговорено, односно даје на располагање клијенту - физичком лицу; 

- прије истека рока из претходног става, Банка не може ставити на располагање кредитна средства, изузев на 
изричит  захтјев клијента - физичког лица; 

- уговоре које закључује са клијентом - физичким лицем сачини у писаној форми и свакој уговорној страни 
обезбиједи примјерак уговора; 

- у својим пословним просторијама држи истакнуто обавјештење о кретању вриједности промјенљивих 
елемената који се уговарају (референтна каматна стопа, индекс потрошачких цијена и др); 

- уколико се услуга уговора у противвриједности стране валуте, односно у страној валути према прописима о 
девизном пословању, Банка је је у обавези да клијенту - физичком лицу укаже на девизне и друге ризике које 
клијент - физичко лице преузима у том случају; 

- у случају уговорене промјенљиве каматне стопе, прије почетка примјене измијењене каматне стопе, писаним 
путем обавијести клијента - физичко лице о измјени каматне стопе, датуму од када се измијењена каматна 
стопа примјењује и достави измијењен план отплате кредита након примјене нове каматне стопе;  

- најмање једном годишње без накнаде, на уговорени начин, достави клијенту - физичком лицу писани извод о 
стању његовог кредитног задужења, укључујући и податке о износу отплаћене главнице и камате, као и износу 
преосталог дуга; 

- у случају када је уговорено дозвољено прекорачење рачуна, једном мјесечно доставља извод клијенту - 
физичком лицу којим га обавјештава о почетном салду, промјенама стања рачуна по основу уплата, исплата, 
наплата, плаћања, провизија и накнада Банке за извршене услуге, као и завршном салду рачуна за 
извјештајни период; 

- обавјештава клијента - физичко лице са којим је закључен уговор о дозвољеном прекорачењу рачуна о 
примијењеним каматним стопама у извјештајном периоду, промјенама каматних стопа, накнада и трошкова 
прије њихове примјене, на уговорени начин а у складу са законом; 

- не уговара и од клијента - физичког лица не наплаћује накнаду као одустаницу за случај одустанка клијента - 
физичког лица од уговора о кредиту, уговора о издавању и кориштењу кредитне картице и уговора о 
дозвољеном прекорачењу рачуна; 

- омогући клијенту - физичком лицу на његов усмени захтјев блокаду платне картице, у случају губитка или 
крађе исте; 

- одговори у писаној форми и у законом одређеном року на писане приговоре клијената који сматрају да се 
Банка не придржава одредби закона, Општих услова, добре пословне праксе и одредаба закљученог уговора; 

- при одобравању кредита индексираног у страној валути примјењује исти тип курса који се примјењује при 
отплати кредита; 

- примјењује исти метод обрачуна камате уколико се врши полагање намјенског депозита са уговореном 
каматом ради добијања кредита; 

- најкасније 7 дана у Републици Српској, а 15 дана у Федерацији Босне и Херцеговине, прије истека рока 
орочења клијента – физичко лице обавијести о року на који се продужава уговор о новчаном депозиту и новој 
каматној стопи. 



Општи услови пословања Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво Бања Лука                                                             
                                                                     

7 
 

 
Банка има и друге обавезе у складу са законом, другим прописима, Општим условима и другим актима Банке, као и 
у складу са уговором који је Банка закључила са клијентом. 
 
Банка одговара за пропусте својих запослених и других лица која ангажује ради извршења уговорних обавеза према 
клијенту, уколико ти пропусти нису настали усљед дејства више силе као што су рат, природна или еколошка 
катастрофа, епидемија, престанак испоруке електричне енергије, прекид телекомуникационих веза и свих других 
сличних узрока чији настанак није проузрокован активношћу Банке. 
 

III ИНФОРМИСАЊЕ КЛИЈЕНАТА 
 

Оглашавање 
 

Члан 8. 
Оглашавање Општих услова врши се на јасан и разумљив начин и у складу са прописима. Оглашавање не може 
садржавати нетачне и неистините информације нити информације које могу довести у заблуду просјечног корисника 
или које могу да створе погрешну представу о условима кориштења услуге. 

 
Преговарачка фаза 

 
Члан 9. 

Банка је дужна да у преговарачкој фази информише клијента - физичко лице о условима и свим битним 
карактеристикама услуге коју нуди у облику стандардног информационог листа на репрезентативном примјеру 
услуге, у писаној форми или електронском облику, који обавезно садржи: 

- врсту услуге; 
- назив и адресу сједишта банке; 
- износ  услуге, ознаку валуте и услове кориштења; 
- трајање уговора; 
- висину и промјенљивост годишње номиналне каматне стопе и елементе на основу којих се одређује 

уговорена промјенљива номинална камтна стопа, њихова висина у вријеме закључења уговора, периоде у 
којима ће се мијењати и начин измјене, као и фикси елемент ако је уговорен; 

- ефективну каматну стопу и укупан износ који је клијент – физичко лице дужан да плати, односно који му се 
исплаћује, приказан преко репрезентативног примјера у којем су назначени сви елементи кориштени у 
обрачуну те стопе; 

- износ и број рата  кредита и периоде у којима доспијевају; 
- све трошкове који падају на терет клијента, уз одређење да ли су фиксни или промјенљиви и услове под 

којима се могу мијењати; 
- информацију о обавези кориштења нотарских услуга; 
- информацију о обавези закључивања уговора о споредним услугама повезаним са основним уговором; 
- каматну стопу у случају кашњења у измиривању обавеза и правила за њено прилагођавање, те друге 

накнаде које се плаћају у случају неиспуњења обавеза; 
- упозорење у вези са посљедицама пропуштања измирења обавеза; 
- по потреби, инструменте обезбјеђења испуњења обавеза са информацијом о редослиједу и начину 

измирења обавеза из инструмената обезбјеђења; 
- право клијента - физичког лица на одустајање од уговора, услове и начин одустајања, као и висину 

трошкова у вези с тим; 
- право клијента - физичког лица на пријевремену отплату кредита и право Банке на накнаду и висину те 

накнаде; 
- право клијента - физичког лица да у току процјене његове кредитне способности бесплатно добије 

обавјештење о резултатима увида у базе података; 
- право клијента - физичког лица да добије бесплатну копију нацрта уговора, изузев ако Банка  у вријеме 

подношења захтјева  оцијени да не жели засновати однос са клијентом - физичким лицем у конкретном 
правном послу; 

- период у којем Банку обавезују подаци дати у информационом листу; 
- услове полагања новчаног депозита код Банке, ако је то услов за одобравање кредита, као и могућност и 

услове   пребијања кредита и депозита.  
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IV  УГОВОРНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ БАНКЕ И КЛИЈЕНТА  
 

Закључивање уговора 
 

Члан 10. 
Уговор садржи јасне и недвосмислене одредбе разумљиве за клијента, тако да је клијент упознат у којим 
случајевима, на који начин и под којим условима се може промијенити висина његове обавезе као и други елементи 
уговора. 
 
Новчана уговорна обавеза мора бити одређена, односно одредива. Новчана уговорна обавеза је одредива што се 
тиче њене висине ако зависи од уговорених промјенљивих елемената или промјењивих и фиксних елемената, који 
се званично објављују и на које се не може једнострано утицати вољом ниједне од уговорних страна. 
 
Новчана обавеза је временски одредива ако се на основу уговорених елемената може утврдити када доспијева.   
 
Потписом уговора са Банком, клијент потврђује да је упознат и да прихвата одредбе Општих услова који чине 
саставни дио сваког уговора закљученог између Банке и клијента. У односима између Банке и клијента обавезујуће 
су одредбе закљученог уговора, затим одредбе Општих услова па одредбе других аката Банке. 
 
Обавезни елементи уговора о кредиту, уговора о новчаном депозиту, уговора о улогу на штедњу, уговора о 
отварању и вођењу рачуна, уговора о дозвољеном прекорачењу рачуна, уговора о издавању и коришћењу платне 
картице и других уговора у складу са законом, а који се закључују са клијентом - физичким лицем, дефинисани су 
Законом о банкама Републике Српске и Законом о заштити корисника финансијских услуга Федерације Босне и 
Херцеговине и биће садржани у нацрту текста уговора односно конкретном уговору који Банка закључује са 
клијентом - физичким лицем. 
 
При закључивању уговора о депозиту/кредиту са клијентом - физичким лицем, Банка уз уговор уручује клијенту - 
физичком лицу један примјерак плана исплате депозита/плана отплате кредита. 
 
Клијент – физичко лице има право да одустане од закљученог уговора о кредиту/кредитној картици/дозвољеном 
прекорачењу без навођења разлога за одустанак, у року од 14 дана од дана закључења уговора о кредиту, под 
условом да није почео да користи кредитна средства. Клијент је дужан да о својој намјери да одустане од уговора 
обавијестити Банку у писаној форми, при чему се датум пријема тог обавјештења сматра датумом одустанка од 
уговора. Банка има право на наплату обрачунате накнаде за обраду кредитног захтјева за случај одустанка клијента 
од закљученог уговора о кредиту, а која није већа од накнаде у случају када клијент не одустане од кредита. У 
случају одустанака клијента од уговора о кредиту обезбијеђеног хипотеком и код уговора код којих је предмет 
куповина, односно финансирање куповине непокретности Банка има право на накнаду стварних трошкова насталих 
закључењем уговора са чим је дужна да упозна клијента прије закључења уговора. 
 
Клијент – физичко лице из Федерације Босне и Херцеговине има право да одустане од закљученог уговора о 
кредиту/кредитној картици/дозвољеном прекорачењу, без навођења разлога за одустанак, у року од 14 дана од дана 
закључења уговора. Код уговора о кредиту који је осигуран хипотеком и код уговора код којих је предмет куповина, 
односно финансирање куповине непокретности, клијент може одустати од уговора под условом да није почео 
користити кредит. Клијент је дужан да о својој намјери да одустане од уговора обавијестити Банку у писаној форми, 
при чему се датум пријема тог обавјештења сматра датумом одустанка од уговора. У случају одустанка од уговора, 
клијент је дужан одмах а најкасније у року 30 дана од дана слања обавјештења вратити Банци главницу и камату из 
основног посла за вријеме кориштења кредита. Банка нема право на друге накнаде осим враћања главнице и 
камате из основног посла за вријеме кориштења кредита и трошкова насталих код надлежних органа. У случају 
одустанака клијента од уговора о кредиту обезбјеђеног хипотеком и код уговора код којих је предмет куповина, 
односно финансирање куповине непокретности, Банка има право на накнаду свих стварних трошкова насталих 
закључењем уговора уговора са чим је дужна да упозна клијента прије закључења уговора. 
 

Дефинисање камата и накнада  
 

Члан 11. 
Каматне стопе и накнаде примијењене и обрачунате за финансијске услуге одређене су на основу важећих одлука и 
других интерних аката Банке које регулишу подручје каматних стопа, накнада и других трошкова за клијенте.  
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Накнаде и други трошкови које Банка наплаћује клијентима чине саставни дио ових Општих услова. 
 

Члан 12. 
Номинална каматна стопа која се примјењује на уговорне односе са клијентом – физичким лицем означава каматну 
стопу изражену као фиксни или промјењиви проценат који се на годишњем нивоу примјењује на износ повучених 
кредитних средстава односно примљени депозит. 
 
Промјењива номинална каматна стопа је каматна стопа чија висина зависи од уговорених промјенљивих елемената, 
односно промјенљивих и фиксних, с тим што су промјенљиви елементи они који се званично објављују (референтна 
каматна стопа, индекс потрошачких цијена и др) и на која се не може утицати једностраном вољом ниједне од 
уговорних страна.   
 
Уколико је: 
- номинална каматна стопа изражена кроз двије компоненте, референтну каматну стопу и маржу, усклађивање 

се врши у складу са промјенама референтне каматне стопе, а динамика усклађивања може бити најмање 
дневно, у току или на крају уговореног обрачунског периода, што је регулисано уговором закљученим са 
клијентом; 

- као промјенљиви елемент уговорена референтна каматна стопа, иста може бити изражена као вриједност 
ЕУРИБОР-а  за одређени период за кредите са валутном клаузулом. 

 
Уговор са фиксном каматном стопом је уговор у којем су Банка и клијент - физичко лице уговорили јединствену 
каматну стопу за цијели период трајања уговора или неколико каматних стопа за поједине периоде користећи 
искључиво одређен фиксни проценат. 
 
Обрачун камате врши се уз примјену конформне или пропорционалне методе. 
 
Ефективна каматна стопа је декурзивна каматна стопа која се обрачунава на годишњем нивоу и то примјеном 
сложеног каматног рачуна, тако што се дисконтована новчана примања изједначавају са дисконтованим новчаним 
издацима одобрених кредита, односно примљених депозита. Она исказује укупне трошкове услуге коју плаћа 
односно прима клијент - физичко лице те услуге, при чему су ти трошкови исказани као проценат  укуног износа  
услуге на  годишњем нивоу, а утврђује се по прописаној методологији Агенције за банкарство Репблике Српске и 
Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине. Висину каматне стопе за конкретан кредит/депозит или за 
конкретног клијента утврђује својом одлуком надлежан одбор Банке. Врста, висина и метод обрачуна каматне стопе 
морају бити садржане у сваком уговору који Банка закључује са клијентом. 
 
У случају доцње, на доспјеле неизмирене обавезе клијента – физичког лицаБанка примјењује правила о камати за 
случај дужничке доцње у складу са законом који регулише стопу затезне камате у Републици Српској, Федерацији 
БиХ и Брчко дистрикту БиХ. Обрачун затезне камате се прилагођава сходно промјени закона и теме се не врше 
измјене већ закључених уговора по оовм основу.Обрачун затезне камате се врши по методи по којој се обрачунава 
редовна каматна стопа. 
 
Уколико клијент не измири камату у уговореном року, Банка ће на износ незмирених обавеза обрачунати и 
наплатити камату у складу са законом.  
 
Накнаде које Банка уговара за клијенте – физичка лица може бити дефинисана као фиксна или промјенљива. 
Уколико је накнада дефинисана као промјенљива, Банка дефинише услове под којима се могу мијењати накнаде. 
Код уговора о депозиту, накнаде и други трошкови, ако су промјенљиви, зависе од уговорених елемената који се 
званично објављују. 

 
Поред накнаде за одређене послове, Банка наплаћује и стварне трошкове који настану извршењем тих послова, а 
који се посебно прецизирају и уговарају. 
 
Банка на подручју Републике Српске наплаћује накнаде за опомене за кашњење у плаћању доспјелих обавеза 
клијента – физичких уколико је опомена уредно достављена клијенту – физичком лицу или је враћена због 
немогућности уручења, док се на подручју Федрације Босне и Херцеговине наведена накнада не наплаћује у складу 
са прописима. 
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Члан 13. 

Камате на кредите и депозите за клијенте - правна лица и физичка лица која обављају привредну дјелатност се 
формирају на основу: политике реално позитивних каматних стопа, тржишних услова, планираног и оствареног 
обима и структуре извора и пласмана у билансу Банке, премије за ризик, стопе инфлације, кретања референтних 
каматних стопа, закона, других прописа и других реалних основа и услова. 
 
Камате на кредите и депозите се уговарају на годишњем, мјесечном или дневном нивоу, као фиксне или 
промјенљиве, а обрачун камате се врши уз примјену конформне или пропорционалне методе. 
 
Каматне стопа може бити изражена као укупна каматна стопа или као збир/разлика одређене референтне каматне 
стопе и марже Банке. Банка задржава право измјене висине каматне стопе која је уговорена као укупна у складу са 
Општим условима. 
 
Висина каматне стопе која је уговорена као збир/разлика одређене референтне каматне стопе и марже Банке 
условљена је промјеном утврђене референтне камантне стопе. Динамика усклађивања може бити дневно, у току 
или на крају уговореног обрачунског периода, што се регулише уговором закљученим са клијентом. 
 
Ефективна каматна стопа представља јединствену цијену којом су обухваћени камата, накнада и трошкови за 
пласман односно пружену банкарску услугу, у складу са прописима. 
 
У случају доцње, Банка на доспјеле неизмирене обавезе клијента – правног лица и физичког лица које обавља 
привредну дјелатност примјењује правила о камати за случај дужничке доцње прописане Законом о облигационим 
односима, односно примјењује камату за доцњу дефинисану у свему у складу са законом који уређује затезну 
камату или уговорену каматну стопу уколико је виша од стопе законске затезне камате, у складу са Законом о 
облигационом односима. Каматна стопа за период доцње је промјенљива, у складу са промјеном закона у дијелу 
који регулише висину стопе законске затезне камате. 
 
Ако клијент – правно лице и физичко лице које обавља привредну дјелатност не измири камату у уговореном року, 
Банка ће на износ неизмирених обавеза обрачунати и наплатити камату у складу са законом који регулише 
облигационе односе. 
 
Банка утврђује и уговара висину накнада, начин и период наплате, као и висину осталих трошкова у зависности од 
тржишних и макроекономских услова, у складу са актима Банке којима се утврђује накнада Банке.  
 
Поред накнаде за одређене послове, Банка наплаћује и стварне трошкове који настану извршењем тих послова. 
 

Уговарање инструмената обезбјеђења новчаних потраживања  
 

Члан 14. 
У складу са својом пословном политиком, Банка уговара са клијентом инструменте у циљу обезбјеђења наплате 
новчаних потраживања. Врсте инструмената обезбјеђења су: 

- мјенице свих учесника у кредиту; 
- административне забране; 
- јемство правног лица/физичког лица; 
- јемство друге банке/државе/фондова; 
- ручна залога на покретној имовини; 
- залога на хартијама од вредности; 
- хипотека на непокретности; 
- залагање потраживања и права; 
- осигурање пласмана; 
- судужник; 
- намјенски депозит;  
- друге врсте обезбјеђења прихватљиве за Банку у складу са одлуком надлежног органа Банке. 

 
Вриједност покретне и непокретне имовине која се залаже као инструмент обезбјеђења мора бити процијењена од 
стране овлаштеног судског вјештака прихватљивог за Банку на основу одлуке надлежног органа или утврђена на 
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основу другог документа прихватљивог за Банку. Трошак процјену вриједности покретне и непокретне имовине 
сноси клијент. 
 
 
Процјена вриједности имовине која се нуди као колатерал се иницира од стране Банке, а на захтјев клијента, по 
основу власничке документације коју клијент доставља, те се накнада наплаћује унапријед, прије процесирања 
кредита. Банка не може прихватити Извјештај о процјени вриједности понуђене имовине за чију израду је клијент 
директно ангажовао процјенитеља. 
 
Банка уговором дефинише осигурање покретне и непокретне имовине на којој се успостављају инструменти 
обезбјеђења у корист Банке. 
 
Уколико се прије измирења свих обавеза по уговору промјене закони или други прописи који регулишу инструменте 
обезбјеђења потраживања, односно уколико из било ког разлога достављени инструменти обезбјеђења постану 
неважећи или Банка искористи уговорене и достављене инструменте, клијент се обавезује да у року од 30 дана 
достави Банци нове инструменте обезбјеђења наплате потраживања Банке. 
 
Банка може захтијевати од клијента да достави нове инструменте обезбјеђења у уговореном року, уколико прије 
измирења свих обавеза клијента по уговору о пласману, утврди да показатељи финансијског пословања имају 
негативну тенденцију у односу на показатеље на основу којих је Банка одобрила пласман, односно да је дошло до 
смањења тржишне вриједности достављених инструмената обезбјеђења у односу на тржишну вриједност 
инструмената обезбјеђења у тренутку одобравања пласмана и/или активирањем истих Банка није у могућности да 
изврши наплату потраживања. 
 
Клијент - правно лице и физичко лице које обавља привредну дјелатност је у обавези да достави нове инструменте 
обезбјеђења, на захтјев Банке који су прихватљиви за Банку или да смањи свој дуг тако да успостављени 
инструменти обезбјеђења буду довољни за обезбјеђење потраживања Банке по уговору уколико постојећи 
инструменти обезбјеђења постану неважећи, неадекваqтни односно недовољни за обезбјеђење потраживања по 
уговору. 
 
У случају да клијент у остављеном року не поступи по захтјеву Банке из претходна два става, Банка има право да 
предметно потраживање прогласи доспјелим и изврши његову принудну наплату, као и да активира све инструменте 
обезбјеђења, предате Банци у складу са уговором, осим за клијенте физичка лица. 
 
Замјена инструмената обезбјеђења може се извршити на основу писаног захтјева клијента и одлуке надлежног 
органа Банке о усвајању захтјева, а у складу са актима Банке. 
 

Уступање потраживања Банке 
 

Члан 15. 
Банка може трећим лицима, која су за то овлаштена у складу са законом и подзаконским прописима, уступити своја 
потраживања од клијента на прописан начин, о чему је дужна да обавијести клијента. 
 

Право клијента - физичког лица на пријевремену отплату кредита  
 

Члан 16. 
Клијент - физичко лице има право да врати кредит  дјелимично или у цјелини и прије рока доспијећа под условом да 
о тој намјери писаним путем обавијести Банку у разумном року прије пријевремене отплате уз плаћање накнаде у 
висини утврђеној уговором, а Банка ће обрачунати камату за вријеме од дана посљедњег обрачуна до дана 
пријевремене отплате. 
 
Одредба за клијенте на подручју Републике Српске и Брчко дистрикта: 
Банка има право на објективно оправдану и уговорену накнаду трошкова који су директно у вези са пријевременом 
отплатом, под условом да се пријевремена отплата врши у периоду током којег се примјењује фиксна каматна стопа 
и ако је износ пријевремене отплате кредита у периоду од године дана већи од 10.000,00 КМ.  
У случају пријевремене отплате кредита, клијент-физичко лице је дужан Банци платити накнаду за пријевремену 
отплату кредита,   важећу на дан пријевремене отплате кредита и то: 
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 у случају да је преостали период отплате кредита ≥ 1 године у висини од 1 % од износа кредита који се 
пријевремено отплаћује, 

 у случају да је преостали период отплате кредита ≤1 године у висини од 0,50 % од износа кредита који се 
пријевремено отплаћује. 

 
Одредба за клијенте на подручју Федерације Босне и Херцеговине: 
Банка има право на објективно оправдану и уговорену накнаду трошкова који су директно у вези са пријевременом 
отплатом, под условом да се пријевремена отплата врши у периоду током којег се примјењује фиксна каматна 
стопа, а код уговора о кредиту чији је предмет куповина непокретности ако је уговорена фиксна или промјенљива 
каматна стопа  и ако је износ пријевремене отплате кредита у периоду од године дана већи од 20.000,00 КМ.  
У случају пријевремене отплате кредита, клијент-физичко лице је дужан Банци платити накнаду за пријевремену 
отплату кредита,   важећу на дан пријевремене отплате кредита и то: 

 у случају да је преостали период отплате кредита ≥ 1 године у висини од 1 % од износа кредита који се 
пријевремено отплаћује, 

 у случају да је преостали период отплате кредита ≤1 године у висини од 0,50 % од износа кредита који се 
пријевремено отплаћује. 

 
Накнада за пријевремену отплату кредита ни у једном случају не може бити већа од износа камате коју би клијент 
платио за вријеме од дана враћања кредита до дана када је кредит  по уговору требао бити враћен. 
 
Банка у Републици Српској и Брчко дистрикту не може  захтјевати накнаду за накнаду за пријебремену отплату ако 
је отплата извршена на основу закљученог уговора о осигурању чија је намјера осигурање отплате, ако се отплата 
врши током периода за који је уговорена промјењива номинална камантна стопа и у случају дозвољеног 
прекорачења.  
 
Банка у Федерацији Босне и Херцеговине не може захтјевати накнаду за пријевреману отплату ако је отплата 
извршена на основу закљученог уговора о осигурању чија је намјена осигурање отплате отплате кредита, ако се 
отплата врши током периода за који је уговорена промјењљива номинална каматна стопа, осим код кредита чији је 
предмет куповина непокретности и у случају дозвољеног прекорачења. 
 
 

Измјена или допуна уговора између Банке и клијента 
 

Члан 17. 
Уговор између Банке и клијента може се измијенити или допунити на приједлог Банке у случају када настану 
промјене елемената уговора који су важили у моменту закључивања истог а који су и уговорени на промјењивим 
елементима, осим за клијента – физичко лице у складу са чланом 18. Општих услова.   
 
Уговор између Банке и клијента може се измијенити или допунити на захтјјев клијента уколико је исти прихватљив за 
Банку и уколико одлуку о томе донесе надлежни орган Банке. 
 

Измјена обавезних елемената уговора код уговора са клијентом - физичким лицем 
 

Члан 18. 
Уколико Банка намјерава да измијени неки од обавезних елемената уговора закљученог са клијентом - физичким 
лицем на које се примјењује Закон о банкама Републике Српске, изузев за измјену промјенљиве каматне стопе која 
је уговорена у складу са одредбама Закона о о банкама Републике Српске и у случају уговарања аутоматског 
продужења важења уговора под условом да је Банка извршила потребна обавјештавања, дужна је да прибави 
писану сагласност истог прије примјене те измјене. У случају да клијент - физичко лице није сагласан са овом 
измјеном, Банка неће из тог разлога једнострано измијенити услове из уговора, нити уговор једнострано раскинути, 
односно отказати, осим из разлога предвиђених Законом о облигационим односима. 

 
У случају измјене промјенљивих елемената који утичу на висину новчаних обавеза клијента - физичког лица, Банка 
ће о тој измјени у складу са уговореном динамиком, обавјестити клијента - физичко лице у писаној форми или на 
други уговорен начин уз навођење датума од када се измијењена стопа примјењује и уз доставу пратећих 
докумената. 
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Ако Банка предлаже измјене и допуне уговора о отварању и вођењу рачуна, обавезна је доставити клијенту – 
физичком лицу  у писаној форми приједлог тих измјена и допуна, најкасније два мјесеца прије предложеног дана 
почетка њихове примјене.  
 
Ако клијент – физичко лице у наведеном року не обавијести Банку да није сагласан са приједлогом измјена и допуна 
предметног уговора, сматраће се да се усагласио са датим приједлогом као уговореном претпоставком у овим 
Општим условима. Банка ће клијенту – физичком лицу уз приједлог измјена и допуна уговора доставити и 
обавјештење о постојању ове уговорне претпоставке и обавјештење о праву корисника да раскине уговор ако није 
сагласан са приједлогом Банке. 

 
Члан 19. 

Уколико Банка намјерава да измијени неки од обавезних елемената уговора о кредиту закљученог са клијентом - 
физичким лицем на које се примјењује Закон о заштити корисника финансијских услуга Федерације Босне и 
Херцеговине, изузев за измјену промјенљиве каматне стопе која је уговорена у складу са одредбама Закона о 
заштити корисника финансијских услуга Федерације Босне и Херцеговине, дужна је да прибави писану сагласност 
свих судионика у кредитном односу прије примјене те измјене.  
 
У случају да клијент - физичко лице није сагласан са овом измјеном, Банка неће из тог разлога једнострано 
измијенити услове из уговора, нити уговор једнострано раскинути, односно отказати, осим из разлога предвиђених 
Законом о облигационим односима или уколико дође до промјене законских прописа који имају утицаја на 
утврђивање висине обавезних елемената уговора. 

 
Измјена других елемената уговора 

 
Члан 20. 

У случају промјене података који нису обавезни елементи уговора, Банка ће о тој измјени благовремено 
обавијестити клијента - физичко лице у уговореној форми. 
 

Проглашење обавеза доспјелим  
 

Члан 21. 
Банка може да прогласи све обавезе клијента према Банци доспјелим уколико клијент:  

- достави Банци нетачне податке; 
- ненамјенски користи средства кредита; 
- не измирује на вријеме обавезе по основу главнице, камата, накнада и других обавеза дефинисаних 

уговором; 
- одбија да прихвати измјене уговора или не доставља Банци потписани примјерак анекса уговора, за 

клијенте правна лица и физичка лица која обављају привредну дјелатност; 
- не испуни захтјев Банке за пружањем или повећањем инструмената обезбјеђења, на писани захтјев Банке, 

без оправданог разлога по оцјени Банке не достави или одбије да достави допунске податке или 
документацију који су или могу бити од утицаја на пословни однос Банке и клијента за клијенте правна 
лица, физичка лица и физичка лица која обављају привредну дјелатност;изложи Банку репутационом 
ризику и ризику интегритета, као и злоупотреби кориштење банкарских услуга у сврху прања новца и 
финансирања тероризма; 

- не испуни и друге уговором предвиђене обавезе. 
 
односно: 

- уколико Банка редовним праћењем пословања клијента утврди да показатељи финансијског пословања 
имају негативну тенденцију у односу на показатеље на основу којих је Банка одобрила пласман, осим за 
клијенте - физичка лица. 

 
Правне посљедице проглашења доспјелим наступају даном који је у обавјештењу о проглашењу доспјелим означен 
као дан доспјелости, у свему у складу са уговором и ако није другачије регулисано. 

 
Начин рјешавања спорних ситуација  
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Члан 22. 
Уколико у пословном односу између Банке и клијента дође до спорне ситуације или различитих ставова по једном 
питању, Банка ће настојати да самостално ријеши неспоразум и закључењем споразума у договору са клијентом 
или ће покушати да неспоразум ријеши путем посредника, а све уз уважавање обостраних интереса клијента и 
Банке. 
 
У случају да поступање из претходног става овог члана није могуће, спорна ситуација рјешаваће се пред надлежним 
судом ако уговором није другачије одређено.  

 
Начин подношења приговора 

 
Члан 23. 

Клијент, јемац или друго лице које лично обезбјеђује испуњење обавеза клијента има право да упути приговор 
Банци у писаној форми ако сматра да се Банка не придржава одредаба закона, Општих услова, добре пословне 
праксе и обавеза из закљученог уговора. 
 
Приговор клијента може бити усмени или писани. Клијент може изабрати један или оба начина на који ће упутити 
приговор Банци.  
 
Ако клијент упути усмени приговор, а није задовољан одговором Банке, Банка је дужна да га поучи о праву на 
подношење писаног приговора путем поште или личним достављањем на адресу сједишта Банке или одређене 
филијале/агенције или на е-маил: office@bpsbl.com. 
 
Писани приговор клијента треба да садржи основне податке о клијенту, као и опис спорног односа између клијента и 
Банке који је, према мишљењу клијента, настао као посљедица непридржавања од стране Банке законских и 
подзаконских одредаба, закљученог уговора, добрих пословних обичаја или Општих услова.  
 
Банка не може подносиоцу приговора наплатити накнаду нити било које друге трошкове за подношење и поступање 
по приговорима. 
 
Поступак рјешавања по приговору дефинисан је посебним актом Банке. 
 

Приговори клијената физичких лица 
 

Члан 24. 
Одредба за клијенте на подручју Репулика Српска и Брчко дистрикта: 
У случају примједби на поступање Банке по основу закљученог Уговору клијент има право поднијети писани 
приговор Банци. а је обавезна доставити одговор у року од 30 дана од дана пријема приговора. У случају да је 
клијент незадовољан одговором Банке или Банка не достави одговор на приговор, исти има право упутити писани 
приговор Омбудсману за банкарски систем који је успостављен у оквиру Агенције за банкарство Републике Српске 
на адресу Агенција за банкарство Републике Српске, Владике Платона 1А, 71000 Бања Лука, у року од 6 мјесеци од 
дана пријема одговора Банке или истека рока од 30 дана за достављање истог. У случају да се настали спор није 
могао ријешити на наведени начин, клијент има право на судску заштиту, подношењем тужбе надлежном суду 
према пребивалишту/боравишту клијента. Банка је у обавези да по пријему дописа од Агенције за банкарство 
Републике Српске одговори у року од 15 дана у писаној форми и изјасни о наводима из обавјештења,  
односно приговора. 
 
Клијент има могућност покренути и поступак посредовања (мирног рјешавања спорног односа) ради вансудског 
рјешавања спорног односа пред Омбусманом за банкарски систем Републике Српске.  
 
Одредба за клијенте на подручју Федерације Босне и Херцеговине: 
У случају примједби на поступање Банке по основу закљученог Уговора клијент има право поднијети писани 
приговор Банци. Банка по приговору одлучује у року од 30 дана од дана пријема приговора. У случају да је клијент 
незадовољан одговором Банке има право упутити писани приговор/обавјештење Агенцији за банкарство 
Федерације Босне и Херцеговине на адресу Агенција за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, Змаја од 
Босне бр. 47б, 71000 Сарајево, у року од 3 мјесеца од дана достављања одговора, односно истицања рока од 30 
дана за одговор Банке. У случају да се настали спор није могао ријешити на наведени начин, клијент има право на 
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судску заштиту, подношењем тужбе надлежном суду према пребивалишту/боравишту клијента. Банка је у обавези 
да по пријему дописа од Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине одговори у року од 15 дана у 
писаној форми и изјасни о наводима из обавјештења, односно приговора. 
 
Клијент има могућност покренути и поступак посредовања (мирног рјешавања спорног односа) ради вансудског 
рјешавања спорног односа пред Омбусманом за банкарски систем Федерације Босне и Херцеговине.  

 
Приговори клијената правних лица 

 
Члан 25. 

Клијент приговор доставља Банци која је дужна да у року од најкасније 30 (тридесет) дана од дана подношења 
приговора достави одговор подносиоцу приговора.  
 
Ако Банка не достави одговор на приговор у року наведеном у претходном ставу овог члана, односно ако 
подносилац приговора није задовољан одговором на приговор, подносилац приговораима право да писаним путем 
обавијести и уложи приговор Агенцији за банкарство Републике Српске у року од 6 мјесеци од дана пријема 
одговора Банке или по истеку рока од 30 дана за давање одговора. Банка је у обавези да по пријему дописа од 
Агенције за банкарство Републике Српске одговори у року од 15 дана у писаној форми и изјасни о наводима из 
обавјештења, односно приговора. 
 
У случају да се настали спор није могао ријешити на претходно наведени начин, клијент има право на судску 
заштиту, подношењем тужбе надлежном суду према сједишту Банке. 
 

V  КОМУНИКАЦИЈА 
 

Члан 26 
Комуникација између клијента и Банке врши се искључиво писаним путем и то: 

- уручењем непосредно клијенту; 
- достављањем на посљедње познату односно пријављену адресу Банци од стране клијента (адреса 

пребивалишта/боравишта и сједишта); 
- достављањем на посљедње пријављену електронску адресу клијента (е-маил). 

 
Обавјештења Банке ће се сматрати се уредно достављеним уколико су послата на посљедњу адресу клијента - 
физичког лица која је позната Банци на дан предаје писаног обавјештења пошти или привредном друштву које је 
регистровано за вршење доставе, односно на дан слања факса/маил-а. 
 
Банка на јасан и разумљив начин обавјештава клијенте о својим активностима, производима и услугама 
(оглашавањем у средствима јавног информисања, директном комуникацијом у писаној или усменој форми, 
достављањем, уручивањем и чињењем доступним информативног и рекламног материјала на шалтерима, 
телефонског контакта, поште, интернет презентацији, СМС, електронским путем или на други начин), при чему ово 
обавјештење не смије да садржи нетачне информације, односно информације које могу створити погрешну 
представу о условима кориштења банкарских производа и услуга;  
 
За кредитне, депозитне и друге производе, Банка путем маркетиншких летака, пропагандних материјала, интернет 
странице и других комерцијалних активности, јавно објављује висине каматних стопа, као и износе накнада. 
 
Начин и средства комуникације и слања информација зависе од врсте информација и начина и средстава 
комуникације уговореног са клијентом. 
 
При оглашавању, износ ефективне каматне стопе је назначен, односно написан тако да је уочљивији од осталих 
елемената. 
 
При оглашавању забрањено је користити изразе којима се кредит означава бесплатним или сличне изразе ако је 
одобрење  тог кредита условљено закључењем другог уговора или је условљено било чиме што представља 
трошак за клијенте или ствара другу обавезу. 

 
VI  БАНКАРСКА ТАЈНА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О КЛИЈЕНТИМА 
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Банкарска тајна 

 
Члан 26. 

У пословном односу са клијентом Банка поштује тајност података о клијенту у складу са законом, другим прописима 
и актима Банке. Банкарска тајна је пословна тајна. 
 
Банкарском тајном сматрају се нарочито: 

- подаци познати Банци, а односе се на личне податке, финансијско стање и трансакције клијената, као и на 
власништво или пословне везе клијента Банке или неке друге банке; 

- подаци о стању и промету појединачним рачунима клијената отвореним у Банци. 
 
Банкарском тајном не сматрају се: 

- јавни подаци и подаци који су заинтересованим лицима са оправданим интересом доступни из других 
извора; 

- збирни подаци на основу којих није могуће утврдити личне или пословне податке о појединачним лицима на 
која се ти подаци односе; 

- подаци о акционарима Банке и висини њиховог учешћа у акционарском капиталу Банке, као и подаци о 
другим лицима са учешћем у Банци и подаци о том учешћу, без обзира на то да ли су они клијенти Банке; 

- јавни подаци из јединственог регистра рачуна. 
 
Банка, чланови њених органа, акционари, радници Банке или ангажована лица код ње, као и друга лица која због 
природе посла имају приступ подацима који представљају банкарску тајну не могу трећим лицима саопштити или 
доставити те податке нити им омогућити приступ тим подацима. 
 
Изузетно, обавеза чувања банкарске тајне не постоји ако се подаци саопштавају у законом прописаним случајевима, 
односно:  

- трећем лицу уз писану сагласност клијента на кога се податак односи, 
- ради остварења интереса Банке приликом продаје пласмана клијената, 
- надлежном суду, тужилаштву или лицима која раде по њиховим налозима, на основу одлуке или захтјева 

надлежног суда, односно тужилаштва, уколико су такви подаци потребни за поступке које спроводе у оквиру 
својих надлежности, а у складу са прописима који уређују њихов рад, 

- надлежном суду или управном органу у вези са извршењем или суду или стечајном управнику у вези са 
стечајем на имовини клијента Банке, 

- Агенцији за банкарство и другим надлежним регулаторним органима ради обављања послова из њихове 
надлежности, 

- Омбудсману за банкарски систем, ако интереси или обавезе Банке или клијента – физичког лица 
захтијевају саопштавање тајних података у поступку рјешавања спорних питања између банке и клијента – 
физичког лица или другом поступку арбитраже или мирења, 

- на писани захтјев пореских органа, инспекцијских и других контролних органа у складу са прописима који 
уређују њихов рад, 

- Агенцији за осигурање депозита Босне и Херцеговине, у складу са прописима о осигурању депозита у 
банкама, 

- друштвима за осигурање у поступку осигурања потраживања Банке, а који се односе на та потраживања, 
- при закључивању правних послова чији је резултат обезбјеђење потраживања Банке, као што су кредитни 

изведени инструменти, банкарско јемство и други слични послови, 
- у случају када банка која пружа услуге чувања и администрирања финансијских инструмената за рачун 

клијената достави банци која је издавалац нематеријализованих хартија од вриједности на њен захтјев 
податке о имаоцима тих хартија од вриједности, 

- на основу писаног захтјева центра за социјални рад ради предузимања мјера из њихове надлежности, 
- на основу писаног захтјева лица које је погрешно уплатило новчана средства на рачун клијента Банке, и то 

само подаци који су потребни у сврху покретања судског поступка ради поврата погрешно уплаћених 
новчаних средстава 

- надлежном органу за реструктурирање, ликвидацију односно стечај банке, ако су тајни подаци неопходни за 
рјешавање потраживања повјерилаца и осталих захтјева који се односе на поступак реструктурирања, 
ликвидације, односно стечаја банке, осим оних података који се односе на друге субјекте који су укључени и 
имају правни интерес у тим поступцима, 
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- Централној банци Босне и Херцеговине, односно другом надлежном органу у складу са прописима којима 
се уређује надзор платних система, односно платни промет, у оквирима њихове надлежности, 

- страном надлежном регулаторном органу овлаштеном да даје и одузима дозволе за рад лицима у 
финансијском сектору или врши контролу и надзор ових лица, само за потребе спровођења контроле и 
надзора из њихове надлежности, што важи и у ванредним ситуацијама, под условима предвиђеним 
споразумом о сарадњи закљученим између тог органа и Агенције за банкарство, 

- министарству надлежном за унутрашње послове и органу надлежном за борбу против организованог 
криминала и корупције у складу са прописима, 

- надлежним органима у складу са прописима који уређују област спречавања прања новца и финансирања 
терористичких активности, 

- лицу основаном ради прикупљања података о износу, врсти и ажурности испуњавања обавеза физичких и 
правних лица која користе банкарске услуге и размјене ових података између банака и између банака и 
лица у финансијском сектору (кредитни биро), у складу са посебним законом, односно под условима 
предвиђеним споразумом о сарадњи, закљученим између Банке и тог лица, 

- у оквиру банкарске групе ради управљања ризицима, 
- судужнику, заложном дужнику, јемцу или другом учеснику кредитног односа, и то само податке о том 

кредитном односу, 
- пружаоцима услуга екстернализације, када је саопштавање података неопходно за спровођење активности 

Банке које су предмет екстернализације, 
- страним органима и другим тијелима, ако је то предвиђено међународним споразумима, 
- другим органима која врше јавноправна овлашћења, у складу са посебним законом, 
- привредном друштву за ревизију у сврху вршења спољне ревизије извјештаја Банке и 
- на основу других закона. 

 
Ако клијент на кога се односи податак који представља банкарску тајну, даје своју писану сагласност за 
саопштавање тих података појединачно идентификованом трећем лицу, таква сагласност се даје у посебном 
документу, а на основу уговора о пружању банкарских услуга и/или ове одредбе Општих услова као уговорне 
претпоставке. 
 
Банка има право да у складу са уговорним односима са чланицама банкарске групе, користи податке о клијенту и 
његовим повезаним лицима који своју пословну дјелатност обављају на територији чланица банкарске групе, у 
складу са прописима и интерним актима чланица групе. 
 

Заштита личних података 
 

Члан 27. 
Банка прикупља и обрађује личне податке у оквиру базе података које формира, а који су у функцији обављања 
њене дјелатности. 
 
Заштиту личних података Банка обезбјеђује сваком клијенту без обзира на држављанство и пребивалиште, расу, 
пол, вјероисповест, језик, вјеру, године живота, политичка и друга увјерења, националну припадност, статус и 
социјално поријекло, рођење, образовање, имовинско стање, друштвени положај и сва друга лична својства. 
 
Банка има право да све информације и податке који се односе на клијента и његов пословни однос са Банком (име и 
презиме, датум рођења, адреса, ЈМБГ, број личне карте и/или пасоша, контакт телефон, е-маил адреса, подаци о 
рачуну, партији, подаци у вези раскида уговорног односа и друго везано за одређени облигациони однос), достави 
надлежним органима и организацијама, чланицама исте банкарске групе, повезаним лицима, спољним ревизорима, 
кредитно финансијским институцијама, институцијама за заштиту повјерилаца, осигуравајућим друштвима и другим 
лицима којима је по закону дужна да достави податке и информације о пословној сарадњи Банке и клијента, као и 
свим трећим лицима са којима има закључене одговарајуће уговоре о пословној сарадњи који су неопходни за 
реализацију пословног односа или су у вези са пословним односом Банке и клијента, у земљи или иностранству, уз 
поштовање одредби Закона о заштити личних података и других прописа који регулишу ово питање.  
 
 
Банка обезбјеђује заштиту од губитка, уништења, повреде тајности, недозвољеног приступа, промјене, објављивања 
и сваке друге злоупотребе података о личности којима располаже у својим евиденцијама. 
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II  ДИО 

 ОПШТИ УСЛОВИ ОБАВЉАЊА БАНКАРСКИХ ПОСЛОВА 
 

 VII  РАЧУНИ 
 

Отварање и вођење рачуна клијената правних лица/физичких лица која обављају привредну дјелатност 
 

Члан 28. 
Банка на основу уговора са клијентом правним лицем и физичким лицем које обавља привредну дјелатност, отвара 
и води рачуне, при чему сваком рачуну додјељује јединствени број.  
 
Банка закључује уговор са клијентом односно отвара рачун клијенту на основу захтјева за отварање рачуна и 
потребне документације у складу са законом, другим прописима и актима Банке. Један примјерак уговора Банка 
уручује клијенту. 
 
Приликом отварања рачуна, Банка утврђује идентитет клијента, стварног власника клијента, лица овлаштеног за 
заступање, као и пуномоћника на основу захтјеване и достављене документације, а у складу са законом, другим 
прописима и актима Банке. 
 
Средствима на рачуну располаже власник рачуна. Власник рачуна може приликом отварања рачуна или накнадно 
писаним путем овластити треће лице да располаже средствима на рачуну. Пренос овлашћења и рад са рачуном 
правних лица/предузетника врши се у складу са прописима. Овлаштено лице  не може да пренесе своја овлаштења 
или затвори рачун. Право располагања дато по овлаштењу престаје опозивом овлаштења од стране власника 
рачуна или истеком рока на које је дато, односно из других законом прописаних разлога. 
 
Банка задржава копију личне исправе на основу које је извршила идентификацију клијента или овјерена документа 
која је примила у сврху отварања рачуна и у складу са законом, другим прописима и актима Банке 
 
Клијент је дужан да у случају статусних промјена и других промјена података по отвореним рачунима писаним путем 
обавијести Банку и достави потребну документацију у року од осам дана од дана уписа у судски регистар. Банка 
неће бити одговорна за могуће грешке настале због нетачних података у случају да клијент пропусти да у 
наведеном року обавијести Банку о промјенама. 
 
У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, Банка може одбити 
отварање рачуна и/или ступање у пословни однос без давања објашњења. 
 
Банка не ступа у пословни однос с клијентима у сљедећим дјелатностима и врстама или статусима компанија које 
се баве једном или више од наведених активности: 
-       привредни субјекти који се професионално баве дјелатношћу повезаном с виртуелним валутама и пружају 
        услуге својим клијентима (провајдери вритуелних валута); 
-       развојне активности и обогаћивање тешких метала у сврху производње атомске енергије за војне потребе; 
-       производња и продаја илегалних дрога; 
-       индустрија забаве за одрасле, илегална порнографија, при чему овдје не спадају дјелатности попут продаје 
        забаве за одрасле. 
 
У ограниченом обиму Банка послује са клијентима у сљедећим дјелатностима и врстама и статусима компанија које 
се баве једном или више од наведених активности: 
-       производња и продаја оружја и муниције, без обзира да ли је ријеч о главној или споредној дјелатности; 
-       коцкање, укључујући спортско клађење, ако је дефинисано као главна дјелатност клијента и клађење преко 
        интернета, без обзира да ли је ријеч о главној или споредној дјелатности клијента, при чему овдје не спадају    
        дјелатности попут производње апарата за игру; 
-      иностране институције које врше хуманитарне активности и иностране невладине организације (осим локалних 
        и међународно признатих хуманитарних субјеката попут Unicef-а, Црвеног крста итд.)   
-      правним лицима која се налазе на међународним листама санкција које Банка примјењује у складу са 
       законским, подзаконским и интернима актима.      
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Отварање и вођење рачуна клијената - физичких лица 
 

Члан 29. 
Приликом отварања рачуна клијенту - физичком лицу, Банка утврђује идентитет физичког лица, његовог законског 
заступника или пуномоћника, увидом у важећа и вјеродостојна лична документа, уз обавезно присуство лица чија се 
идентификација врши и том приликом прибавља сљедеће податке: име и презиме, датум и мјесто рођења, ЈМБГ, 
адресу пребивалишта или боравишта, врсту и број личног документа са датумом, мјестом издавања и називом 
издаваоца. 
 
Средствима на рачуну располаже власник рачуна. Власник рачуна може приликом отварања рачуна или накнадно 
писаним путем овластити треће лице да располаже средствима са његовог рачуна. Пренос овлашћења и рад са 
рачуном физичких лица врши се у складу са прописима. Овлаштено лице физичког лица не може да пренесе своја 
овлаштења, овласти друго лице или затвори рачун. Право располагања дато по овлаштењу престаје смрћу 
власника, опозивом овлаштења од стране власника рачуна или истеком рока на које је дато, односно из других 
законом прописаних разлога. 

 
Приликом отварања текућег рачуна клијенту физичком лицу, Банка клијенту уз уговор издаје картицу текућег рачуна 
и/или платну картицу. 
 
Уколико је новчани депозит примљен као улог на штедњу по виђењу, односно као орочени депозит, Банка клијенту - 
физичком лицу поред уговора издаје идентификациону картицу или штедну књижицу. 
 
У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, Банка може одбити 
отварање рачуна и/или ступање у пословни однос без давања објашњења. 
 
Банка у ограниченом обиму послује са клијентима који се налазе на међународним листама санкција које Банка 
примјењује у складу са законским, подзаконским и интерним актима. 
 
У случају отказа уговора клијент из Федерације Босне и Херцеговине може на свој захтјев, а након измирења 
обавеза по рачуну, без накнаде пренијети средства у другу банку или подићи средства у готовини и угасити рачун, а 
Банка је дужна да му то омогући. 
 

Блокада и гашење рачуна  
 

Члан 30. 
Банка блокира рачун клијента – физичког лица по добијању обавјештења о смрти власника, губитка, нестанка или 
крађе штедне књижице и платне картице, као и на основу судског рјешења, одлука других надлежних органа и 
других основа, у складу са законом, подзаконским прописима и интерним актима Банке.  
 
Банка блокира рачун клијента - правног лица и физичког лица које обавља привредну дјелатност на основу рјешења 
судова и других надлежних организација у складу са законом, подзаконским прописима и интерним актима Банке. 
 
Банка гаси рачун на лични захтјев власника или по основу намјенски овјереног овлашћења, у складу са законом, 
другим прописима, актима Банке и одредбама уговора, као и на основу рјешења суда и других надлежних органа. 
 
Банка има право да раскине уговор о отварању и вођењу рачуна клијента: 

- ако је клијент брисан из регистра надлежног органа; 
- у другим случајевима предвиђеним законом (стечај, ликвидација, статусне промене и др); 
- у случају када није у могућности да спроведе идентификацију и праћење пословања клијента сагласно 

закону и другим прописима; 
- у случају да је рачун клијента неактиван у периоду који је прописан законом, подзаконским прописима и 

интерним актима Банке; 
- у случају да клијент одбије попуњавање FATCA (Foreign Account Tax Compliance Akt) формулара у циљу 

идентификовања америчких пореских обвезника. 
VIII  ДЕПОЗИТИ 

 
Члан 31. 
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Под новчаним депозитима подразумијевају се новчана средства која клијент депонује код Банке на основу уговора  
или на основу обавезе утврђене законом. Услови пријема депозита, као и права и обавезе Банке и клијента уређују 
се уговором. Депозит може бити исказан у домаћој валути односно КМ и у страној валути (EUR, CHF, USD итд).   
 
По истеку редовног орочења депозит ће се аутоматски разрочити. 
 
У случају аутоматског продужавања орочења депозита Банка ће, најкасније 7 дана прије истека рока орочења, 
клијента -физичко лице обавијестити о року на који се продужава уговор о депозиту и о новој каматној стопи, а 
клијент - физичко лице има право да уговор раскине најкасније у року од 15 дана од дана пријема тог обавјештења, 
и то без накнаде и уз камату уговорену за истекли орочени период. 
 
У случају аутоматског продужавања орочења депозита клијентима-физичким лицима у Федерације Босне и 
Херцегоине, Банка ће најкасније 15 дана прије истека рока орочења, клијента – физичко лице обавијестити о року на 
који се продужава уговор о депозиту и о новој каматној стопи, а клијент-физичко лице има право да Уговор раскине 
најкасније у року од 30 дана од дана пријема тог обавјештања, и то без накнаде и уз камату уговорену за истекли 
орочени период. Ова одредба се односи и на улог на штедњу. 
 
Депозит се може пријевремено разрочити само уз сагласност Банке. 
 
Пријевремено разрочење депозита на захтјев клијента – физичког лица се врши на тај начин што клијент подноси 
писани захтјев за пријевремено разрочење Банци, у уговореном року. Банка може на основу писаног захтјева 
одобрити пријевремено разрочење у изузетним случајевима и уз навођење разлога пријевременог раскида. Под 
изузетним случајевима се сматра болест клијента или члана његове уже породице, престанак радног односа 
клијента, виша сила као узрок матријалних губитака као и други непредвиђени догађаји усљед којих клијент има 
потребу за повлачење средства. Уз писани захтјев, клијент је дужан приложити и адекватну документацију која се 
односи на разлог пријевременог раскида ороченог депозита, а припадајућа камата се у том случају исплаћује на 
уговорени начин. 
 
На  основу  Закона о осигурању депозита у банкама Босне и Херцеговине улози физичких лица су осигурани код 
Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине и гарантовани су у износима у складу са прописима којима се 
уређује осигурање депозита у банкама. 
 
 

IX  ПЛАСМАНИ 
 

Члан 32. 
Банка одобрава клијентима кредите, гаранције, акредитиве и остале пласмане у складу са законом, другим 
прописима и актима Банке. 
 
Банка одобрава дугорочне и краткорочне пласмане у КМ уколико је кредит без валутне клаузуле или у КМ у 
противвриједности ЕУР-а по званичном средњем курсу на дан плаћања уколико је кредит са валутном клаузулом, за 
намјене у складу са законом, другим прописима и актима Банке. 
 
Услови одобравања (износ кредита, рок отплате, начин отплате, одређивање висине номиналне каматне стопе и 
метод обрачуна камате, ефективна каматна стопа односно висина накнада и других трошкова, висина камате која се 
примјењује у периоду доцње и други услови и критеријуми) кредита  се дефинишу се у складу са важећим 
Каталогом производа, другим актима Банке и уговором који је Банка потписала са другим учесницима у кредитном 
послу. 
 
Услови коришћења одобреног пласмана, као и права и обавезе Банке и клијента уређују се уговором.  
 
Прије закључења уговора о кредиту са клијентом - физичким лицем, Банка је  обавезна да: 

- кредитну способност предложених учесника (клијента - физичког лица, јемца и других лица која 
обезбјеђују извршење обавеза клијента – физичког лица) процијени на основу података које добије од 
истих и увида у базу података о задужености предложених учесника. Предложени учесници претходно 
морају потписати сагласност за провјеру  задужења;   
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- уз претходну писану сагласност предложених учесника у кредиту који лично обезбјеђују испуњење 
обавезе клијента - физичког лица кредита, међусобно их информише и упозна са документацијом и 
подацима прибављеним у поступку процјене кредитне способности; 

- упозна преостале учеснике у кредиту, у случају да једно лице није сагласно да се добијени подаци и 
документација за процјену његове кредитне способности саопште другим лицима, изузев уколико није 
забрањено посебним принудним прописима или је супротно циљевима јавног поретка.  

 
Банка има дискреционо право да обустави даље коришћење кредита и/или оквира за одобравање кредита и/или 
гаранција и/или акредитива у случају да утврди да је кредитна способност клијента погоршана у односу на 
процијењену кредитну способност у моменту одобрења кредита/оквирног уговора, осим за физичка лица код којих 
се примењују посебни услови дефинисани Закона о банкама Републике Српске и Законом о заштити корисника 
финансијских услуга Федерације Босне и Херцеговине. 
 
Банка приликом одлучивања о захтјеву клијента за одобрење пласмана врши оцјену степена ризика утицаја на 
заштиту животне средине и утврђује да ли се дјелатност односно пројекат и/или активност клијента налази на листи 
искључених дјелатности у односу на етичке принципе, заштиту животне средине и заштиту на раду. 
 
Уколико се клијент - физичко лице који има код Банке кредит у коришћењу, уз претходну сагласност осталих 
уговорних страна по том кредиту, обрати Банци за повећањем износа кредита, Банка је дужна да поново процијени 
његову кредитну способност, као и кредитну способност јемца или другог лица које лично обезбјеђује испуњење 
обавезе тог клиијента - физичког лица. 
 
Код намјенских кредита, Банка може вршити контролу намјенског коришћења средстава која је одобрила клијенту и 
спровођења осталих обавеза из уговора од стране клијента, на начин и по поступку који је утврђен важећим 
прописима и актима Банке. Намјена коришћења пласмана одобрених клијентима утврђује се појединачним 
одлукама односно закљученим уговором. 
 
 

X  ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ 
 

Услови издавања   
 

Члан 33. 
Послови са картицама обављају се у складу са утврђеним правилима и условима, а према оперативним 
стандардима за сваку поједину врсту картица у оквиру одговарајућег националног и интернационалног 
програма/бренда.  
 
Банка је власник издатих картица које даје на коришћење клијентима.  
 
Прије закључења уговора о издавању и коришћењу кредитне картице, Банка је дужна да кредитну способност 
предложених учесника процјени на основу података које добије од истих и на основу увида у базу података о 
задужености клијента - физичког лица извршеног уз писану сагласност лица на кога се ти подаци односе. 
 
Права и обавезе Банке и клијента, као и услови за престанак кориштења картице дефинисани су уговором о 
издавању и кориштењу картице и/или општим правилима издавања и кориштења платних картица. 
 

Начин и услови кориштења  
 

Члан 34. 
Услови издавања и кориштења платних картица, као и права и обавезе Банке и клијента уређују се уговором.  
 
Платна картица је инструмент безготовинског плаћања, издат од стране Банке клијенту, која омогућава подизање 
готовог новца и плаћање робе и услуга на продајним мјестима. 
 
Картица је непреносива и може је користити само клијент. Банка издаје картице са роком важења у складу са актима 
Банке, а картица важи до посљедњег дана у мјесецу године која је наведена на картици.  
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Постоји дебитна,  препаид, кредитна и пословна картица. 
 
Дебитна картица представља инструмент за електронско обављање трансакција код којих се задужење рачуна 
клијента врши у моменту извршења трансакције, максимално до износа којим клијент располаже на рачуну. 
 
Препаид картица је везана за намјенски рачун са могућношћу кориштења на ПОС терминалима и плаћања путем 
интернета, без могућности одгођеног плаћања, максимално до износа на рачуну имаоца картице.  
 
Кредитна картица представља инструмент за електронско обављање трансакција гдје плаћање за клијента 
доспијева након одређеног уговореног рока, максимално до износа који се као кредит одобрава клијенту на 
коришћење у износу који је одређен за конкретну врсту картице.  
 
Пословна картица је намијењена правним лицима који имају отворен трансакциони рачун у Банци и служи за 
располагање  средствима по пословном рачуну правног лица. 
 
Одобравања, издавање и реиздавање платних картица је регулисано актима Банке. Банка одлучује по захтјеву 
клијента за одобравање лимита по платној картици и у примјереном року обавјештава клијента о донијетој одлуци. 
 
Банка ће клијенту, у складу са попуњеним захтјевом за издавањем картице од стране истог, омогућити доставу 
извода поштом или е-маилом.  
 

Губитак, крађа или злоупотреба картице 
 

Члан 35. 
За сву штету насталу неовлашћеним коришћењем картице, клијент сноси потпуну одговорност.  Под неовлашћеним 
коришћењем картице подразумијева се давање картице другом лицу на кориштење, откривање ПИН-а, кориштење 
непотписане картице и други случајеви неовлаштеног кориштења. Једино лице које има приступ свом ПИН броју је 
клијент.  
 
Клијент је обавезан да губитак/крађу или злоупотребу картице пријави одмах Корисничком сервису или Банци са 
захтјевом за блокаду њене даље употребе.  
 
Клијент је обавезан да губитак/крађу или злоупотребу картице одмах пријави Банци на број телефона: +387 51 244-
700 (или у својој матичној филијали) у радном времену Банке. У осталим случајевима губитак/крађу или злоупотребу 
картице одмах пријавити Центру за ауторизацију на број: +381 11 20 71 125, који је доступан 24 сата дневно. 
Трошкове позива сноси клијент. 
 
Приликом пријављивања губитка, крађе или неовлаштене трансакције не наводи се ПИН. 
 
Клијент не сноси губитке за трансакције извршене злоупотребом које су настале након пријаве Корисничком сервису 
или Банци. 
 
Клијент сноси све губитке, по свим трансакцијама извршеним злоупотребом, уколико се утврди да је до злоупотребе 
дошло од стране самог клијента или непоштовањем правила кориштења картице наведених у уговору и условима 
издавања и кориштења картице. 
 
У случају телефонске пријаве, клијент или лице које он овласти, дужан је да у року од 7 (седам) дана достави Банци 
у писаној форми на прописаном обрасцу, потврду пријаве губитка/крађе картице. 
 
По пријему писане пријаве о губитку или крађи картице, Банка клијенту може издати нову картицу. Трошак издавања 
нове картице сноси клијент.  
 
Трошкове пријаве/оглашавања картице за неважећу сноси клијент. Цјелокупан износ штете настао губитком/крађом 
или злоупотребом картице до дана пријаве сноси клијент. 
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Клијент и Банка се могу споразумјети да и у случају сумње на злоупотребу картице, Банка изврши блокаду 
кориштења картице. У случају да Банка сумња на злоупотребу картице, а клијента није могуће контактирати, Банка 
ће извршити блокаду картице и о томе обавијестити клијента када то буде могуће.   
 
Клијент који пронађе картицу послије пријаве губитка/крађе не смије је користити, већ је обавезан да је поништену 
(пресјечену вертикално, преко писте за магнетни запис/чипа) врати Банци. У противном, клијент сноси сву законску 
одговорност и финансијске обавезе према Банци за неовлаштено коришћење картице.  
 
У случају оштећења картице, клијент је у обавези да се обрати Банци ради замјене исте. За услуга замјене картице 
у случају оштећења, Банка наплаћује накнаду клијенту.  
 
 

Престанак кориштења картице 
 

Члан 36. 
До престанка кориштења картице може доћи на захтјев клијента (отказом употребе) или ускраћивањем права на 
коришћење од стране Банке (забрана употребе). Банка има право да ускрати клијенту кориштење картице и раскине 
уговор уколико клијент: не извршава своје обавезе у складу са уговором/општим правилима издавања и кориштења 
картице, користи картицу противно уговору/општим правилима издавања и кориштења платне картице, није 
доставио истините податке приликом подношења захтјева за картицу, као и у другим случајевима прописаним 
законом, другим прописима и актима Банке. 
 
У случају отказа или забране употребе, клијент је у обавези да картицу врати Банци сагласно одредбама уговора 
и/или општих правила издавања и кориштења платне картице и измири све обавезе настале кориштењем картице, 
укључујући и додатне картице.  
 
Гашење картице на захтјев клијента се врши без накнаде. 
 
 

XI  ПЛАТНИ ПРОМЕТ 
 

Послови платног промета 
 

Члан 37. 
Банка обавља послове платног промета у КМ и страној валути, у земљи и са иностранством, у складу са законом, 
другим прописима и актима Банке. 
 
Међусобна права и обавезе Банке и клијента у пословима платног промета дефинисана су уговором о отварању и 
вођењу рачуна код Банке, у складу са законом, другим прописима и актима Банке. 
 

 Платни промет у земљи 
  

Члан 38. 
Банка прима налоге за пренос, налоге за уплату и налоге за исплату. 
 
Банка извршава налоге за плаћање након детаљног сагледавања вјеродостојности налога клијента: контроле 
покрића средстава за извршење налога, потписа и печата налогодавца, провјере да ли налог за плаћање садржи 
податке о издаваоцу и примаоцу налога и њиховим банкама, сврси плаћања и сврси уплате, односно исплате, као и 
провјере приложене документације која се доставља у складу са законом, другим прописима и актима Банке. 
 
Банка не сноси одговорност за правну ваљаност и вјеродостојност докумената и не одговара за штету 
проузроковану клијенту или трећем лицу која је резултат погрешних, нејасних или на други начин непрецизних 
инструкција, односно радњи клијента или треће стране. 
 
Банка неће примити на реализацију налоге клијента уколико на рачуну наведеном у налогу нема довољно 
средстава за његову  реализацију.  

 



Општи услови пословања Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво Бања Лука                                                             
                                                                     

24 
 

Банка може, у складу са законом, другим прописима и актима Банке, прихватити од клијента трајни налог за 
плаћање. Банка није одговорна за неизвршење или кашњење у извршењу трајног налога ако на рачуну клијента 
нема довољно средстава за благовремено извршење или ако су разлози за неизвршење или кашњење у извршењу 
на страни клијента. 

  
 Платни промет са иностранством 

  
 Члан 39. 

Банка је овлашћена да обавља послове платног промета са инстранством и исте обавља у складу са законом, 
другим прописима и актима Банке. 
 
Платни промет са иностранством обухвата плаћања, наплаћивања и преносе по текућим и капиталним пословима у 
девизама и конвертибилним маркама између резидената и нерезидената, у складу са одредбама закона, другим 
прописима и актима Банке. 

 
Банка је дужна да обавијести клијента о наплати из иностранства  најкасније наредног радног дана од дана пријема 
покрића за извршење тог налога, а клијент је обавезан да истог или наредног дана од дана пријема тог обавјештења 
Банци достави податке за извршење исплате по наплати и да приложи документ ако је он прописан као услов 
извршења исплате.  
 
Плаћање према иностранству Банка извршава на основу налога за плаћање клијента који садржи прописане 
податке и за који је обезбјеђено покриће, у року који је договорен са клијентом. 

 
 Накнада за услуге платног промета 

 
 Члан 40. 

За услуге домаћег платног промета и платног промета са иностранством Банка наплаћује накнаду у складу са 
актима Банке којима се дефинишу тарифе накнада за поједине производе и услуге Банке и то  аутоматски са рачуна 
клијента са свих његових КМ и девизних рачуна. 
 
Накнаде за услуге домаћег платног промета, платног промета са иностранством, као и електронског банкарства, 
чине саставни дио ових Општих услова, а објављују се на интернет презентацији Банке, чиме се сматра да је 
клијент упознат са висином истих. 
 
 

XII  ЕЛЕКТРОНСКО И МОБИЛНО БАНКАРСТВО 
 

Члан 41. 
Услуге електронског и мобилног банкарства подразумијевају могућност добијања информација и обављања 
трансакција електронским путем, посредством интернета, телефона, СМС порука, АТМ уређаја. 
 
Банка реализује налоге издате коришћењем услуга електронског банкарства на начин утврђен актима, у складу са 
законом. 
 

 
XIII ОСТАЛИ БАНКАРСКИ ПОСЛОВИ 

 
Члан 42. 

Банка обавља и депо послове, мјењачке и остале девизно – валутне послове, послове са финансијским 
институцијама,  пословања са сефовима, као и друге послове у складу са законом. 
 
Услови и начин обављања наведених послова детаљније се дефинишу актима Банке. 
 
 
 

 
XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 43. 

Општи услови се примјењују уз уговоре закључене са клијентима Банке и чине њихов саставни дио. Саставни дио 
Општих услова чине тарифе накнада и трошкова које Банка наплаћује клијентима.  
 
Потписивањем уговора клијент потврђује да је упознат са Општим условима и да их прихвата у потпуности. 
 
Ове Опште услове Банка чини доступним клијентима у писаном облику у свим филијалама и агенцијама Банке и на 
интернет страници Банке. 
 
Општи услови примјењују и на већ закључене уговоре са клијентима тако да се неће вршити измјене и допуне истих.  
 

 
Члан 44. 

На све што није утврђено овим Општим условима примјењују се одредбе релевантних прописа који регулишу 
пословање банака, заштиту корисника финансијских услуга, облигационе односе, платни промет и трансакције, те 
други прописи. 
 
У случају доношења нових прописа, као и њихових измјена и/или допуна који се примјењују на пружање услуга 
Банке, исти ће се непосредно примјењивати на уговорена права и обавезе Банке и клијента до доношења 
одговарајућих измјена и/или допуна Општих услова. 
 
Општи услови пословања Банке ступају на снагу даном доношења, а примјењују се по истеку петнаестог дана од 
дана њиховог објављивања на интернет презентацији Банке. 
 
Ступањем на снагу Општих услова престају да важе Општи услови пословања Комерцијалне банке АД Бања Лука 
број: НО-72/18  од 08.03.2018. године и Одлука о измјени Општих услова пословања Комерцијалне банке АД Бања 
Лука број НО-76/20 од 08.04.2020. године. 
 

Број: НО-193/2022 

Дана: 26.04.2022. године 

                                                          
                                Предсједник Надзорног одбора  

 
мр Бојан Кекић 


