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Na temelju članka 35. Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag, Uprava 
Banke na svojoj 67. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2006. godine donosi 
 
 
 

OPĆE UVJETI KORIŠTENJA USLUGE iiKKBBnneett  IInnffoo  

 
 
 

Članak 1. 
Ovim Općim uvjetima regulira se korištenje usluge iKBnet Info Istarske kreditne banke 
Umag d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) kojom se omogućuje pregled stanja i prometa 
po računima građana putem Interneta.  
 

Članak 2. 
Korisnikom usluge iKBnet Info može postati svaki građanin koji je vlasnik ili 
opunomoćenik po računu građana kod Banke te koji prihvati Opće uvjete za 
korištenje usluge iKBnet Info (u daljnjem tekstu: Korisnik).  
 

Članak 3. 
Korismik koji želi koristiti uslugu iKBnet Info dužan je ispuniti pristupnicu te istu predati 
Banci na šalteru jedne od poslovnica Banke. Prilikom predaje pristupnice Banka će 
Korisniku dodijeliti njegovo korisničko ime, a početna lozinka za prijavu će mu biti 
dostavljena na kućnu adresu koju je naveo u pristupnici. 
Korisnik je dužan sam osigurati tehničke uvjete za korištenje usluge iKBnet Info 
(pristup Internetu i računalo s potrebnim karakteristikama).  
 

Članak 4. 
Radi sigurnosti, Korisnik je dužan pri prvoj prijavi promijeniti početnu lozinku koju mu 
je dodijelila Banka u lozinku koju sam definira. Korisnik je dužan čuvati korisničko 
ime i lozinku u tajnosti i ne smije ih učiniti dostupnim trećim osobama. Ako Korisnik 
posumnja da je netko neovlašten saznao njegovu lozinku, može svoju lozinku u 
svakom trenutku promijeniti. Sav rizik zlouporabe lozinke snosi isključivo Korisnik.  
 

Članak 5. 
Ukoliko postupi suprotno prethodnom članku, Korisnik snosi odgovornost za neovlašteni 
pristup podacima o njegovim računima i eventualnu materijalnu štetu nastalu uslijed 
propusta u nepoštivanju tajnosti lozinke kao i zbog nepridržavanja ovih Općih uvjeta. 
Banka ne snosi odgovornost za nemogućnost korištenja usluge iKBnet Info uslijed 
događaja nastalih mimo volje Banke. 
 

Članak 6. 
Korištenje usluge iKBnet Info je besplatno u skladu s Odlukom o tarifi naknada za 
vršenje bankarskih usluga. Banka zadržava pravo izmjena i dopuna te Odluke za 
vrijeme trajanja ugovornog odnosa, u smislu uvođenja naknade za uslugu iKBnet Info 
u kojem slučaju će Korisnik biti dužan plaćati tako utvrđenu naknadu.  
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Članak 7. 

Banka pridržava pravo izmjena sadržaja ili dijela sadržaja usluge iKBnet Info bez 
prethodne najave. Korisnik nema pravo zahtijevati naknadu štete ukoliko bi mu ista 
nastala uslijed izmjene sadržaja usluge iKBnet Info. 
 

Članak 8. 
Banka zadržava pravo izmjene Općih uvjeta za korištenje usluge iKBnet Info bez 
prethodne najave o čemu će izvijestiti Korisnika na odgovarajući način. Ukoliko 
Korisnik ne želi prihvatiti izmjene, dužan je pismenim putem otkazati daljnje 
korištenje usluge. 

Članak 9. 
Ukoliko Korisnik postupa protivno ovim Općim uvjetima, Banka ima pravo otkazati 
korištenje usluge iKBnet Info bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. 
 

Članak 10. 
Pristupnica za ugovaranje usluge iKBnet Info predstavlja Zahtjev za korištenje 
usluge. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Pristupnice i imaju karakter Ugovora između 
Banke i Korisnika. Potpisom Pristupnice Korisnik potvrđuje točnost navedenih 
podataka, izjavljuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima i da ih u cijelosti prihvaća.  
Banka zadržava pravo odbiti Zahtjev za ugovaranje usluge iKBnet Info bez 
obrazloženja. 
 

Članak 11. 
Ugovorni odnos sklapa se na neodređeno vrijeme. Ukoliko Korisnik želi otkazati uslugu, 
potrebno je da o tome pismeno izvijesti Banku. Otkazni rok je mjesec dana od dana 
kada Banka zaprimi pismeni otkaz.  
 

Članak 12. 
Moguće sporove proizašle iz odredaba ovih Općih uvjeta rješavati će sud stvarne i 
mjesne nadležnosti za Banku. 
 

Članak 13. 
Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja. 
 
 
Umag, 11. srpnja 2006. g. 
UB-67-642/06. 

Predsjednik Uprave 
Miro Dodić, dipl.oec 


