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Pojašnjenje promjena Načela za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s 
potrošačima s primjenom od 15.05.2013. 
 
Obavještavamo sve klijente Istarske kreditne banke Umag d.d. da s danom 15.05.2013. godine stupaju na snagu 
izmijenjena Načela za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima (u daljnjem 
tekstu: Načela). 
Izmjene i dopune u Načelima su sljedeće: 
 
U točki „4. Kamatne stope”, podtočki “4.1. Vrste kamatnih stopa” dodaju se drugi i treći stavak koji glase: 
„Kamatne stope na kredite mogu biti redovne kamatne stope ili povlaštene (umanjene) kamatne stope, a utvrđuju 
se ovisno o uvjetima utvrđenim za pojedini kreditni proizvod. 
Kamatne stope na depozite mogu biti redovne kamatne stope ili povlaštene (uvećane) kamatne stope, a utvrđuju se 
ovisno o uvjetima utvrđenim za pojedini depozitni proizvod.“ 
 
Podtočka «4.1.2.2. Promjenjiva kamatna stopa na depozite”, mijenja se i glasi:  
„Banka u depozitnom poslovanju ugovara s klijentima fiksne ili administrativno promjenjive kamatne stope.  
Administrativno promjenjiva kamatna stopa je promjenjiva kamatna stopa kojoj se visina ugovorene kamatne stope 
mijenja sukladno odlukama nadležnih tijela Banke, a u skladu s pravilima utvrđenim ovom točkom. 
U svrhu određivanja promjene administrativnih kamatnih stopa Banka izračunava Kamatni pokazatelj za depozite. 
Kamatni pokazatelj za depozite je pokazatelj koji odražava promjene vrijednosti elemenata koji utječu na visinu 
kamatne stope na depozite. 
Kamatni pokazatelj za depozite se računa primjenom sljedeće formule: 
Pd = ∆NRS + ∆kr 
pri čemu je: 
Pd – kamatni pokazatelj za depozite 
∆NRS – promjena NRS-a  
∆kr – promjena koeficijenta regulacije koji čine regulatorni i zakonski troškovi 
Kamatni pokazatelj za depozite (Pd) za promatrano razdoblje je zbroj promjene nacionalne referentne stope 
(∆NRS) u promatranom u odnosu na prethodno razdoblje i promjene koeficijenta regulacije (∆kr) u promatranom u 
odnosu na prethodno razdoblje.  
Prilikom izračuna kamatnog pokazatelja za depozite Banka će koristiti NRS prema sljedećem:  
- za depozite u HRK: dvanaestomjesečni NRS1 za HRK 
- za depozite u valuti EUR: dvanaestomjesečni NRS1 za EUR 
- za depozite u valuti USD: dvanaestomjesečni NRS3 za USD 
- za depozite u valuti CHF: dvanaestomjesečni NRS3 za CHF 
Na promjenu koeficijenta regulacije utječu:  
- odluke HNB-a i druge zakonske odredbe i propisi koji obvezuju Banku i utječu na njezino poslovanje a sastoje se 
od: osiguranja štednih uloga, održavanja obvezne pričuve i održavanja odnosa deviznih potraživanja i obveza 
- trošak izvora financiranja banke. 
Vrijednosti parametara temeljem kojih se određuje promjena kamatnih stopa na depozite utvrđuju se tromjesečno, 
na kraju obračunskog razdoblja u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje, a primjenjuju početkom idućeg 
razdoblja. 
Npr. prilikom promjene kamatnih stopa s 01.01. koristit će se promjena NRS-a objavljenog u studenom u odnosu na 
NRS objavljen u kolovozu prethodne godine uvećan za promjenu koeficijenta regulacije za ista razdoblja. 
Ukoliko se kamatni pokazatelj za depozite u promatranom razdoblju promijeni, Banka može donijeti odluku o 
promijeni kamatnih stopa na oročene depozite ugovorene s promjenjivom kamatnom stopom za visinu promjene 
uvećano za najviše 0,50 postotnih poena. Istovremeno, ne postoji automatizam koji Banku obvezuje na tu korekciju. 
Apsolutna vrijednost promjene kamatne stope može biti različita po različitim valutama, ročnostima i razredima 
iznosa depozita. 
Promjene kamatnih stopa se primjenjuju najranije prvog dana u mjesecu nakon isteka obračunskog razdoblja, a 
sukladno odluci Banke. 
Ukoliko Banka u proteklim tromjesečjima iz bilo kojeg razloga nije provela promjenu visine kamatnih stopa, Banka 
ima pravo promijeniti kamatne stope u jednom od narednih tromjesečja za ukupnu visinu neprovedenih promjena.  
Bez obzira na promjene kamatnog pokazatelja za depozite, Banka u svakom trenutku može povećati kamatne 
stope na oročene depozite.  
Prvo usklađenje promjenjivih kamatnih stopa u skladu s ovim Načelima provest će se s primjenom 01.10.2013. 
godine.” 
 
U točki «15. Izvješćivanje” iza podtočke 15.2. dodaje se nova podtočka 15.3. i glasi: 
„15.3. Rizik promjene kamatne stope 
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Ugovor s promjenjivom kamatnom stopom izlaže klijenta riziku promjene kamatnih stopa. Vjerojatnost promjene je 
veća što je duže ugovoreno razdoblje. Rizik promjene visine ugovorenih kamatnih stopa nastaje zbog promjenjivih 
parametara u formiranju kamatnih stopa. 
Nacionalne referentne stope su stope koje odražavaju prosječne troškove financiranja hrvatskog bankovnog 
sektora i to s obzirom na ročnost i valutu depozita. 
Kao posljedica promjene tržišnih kretanja može doći do promjena odnosa ponude i potražnje za novcem na 
financijskom tržištu. Na ponudu i potražnju za novcem mogu utjecati promjene u monetarnoj i fiskalnoj politici, 
promjene u razini likvidnosti sudionika na financijskom tržištu i njihova očekivanja, percepcije rizika investitora, ali i 
poremećaji na svjetskom ili regionalnom financijskom tržištu. Promjena referentne tržišne kamatne stope rezultat je 
promjena odnosa tržišne ponude i potražnje za novcem referentnog tržišta kao i promjena očekivanja.  
Obzirom na brojnost prisutnih čimbenika koji utječu na promjenu ponude i potražnje na financijskim tržištima, te 
svjesni činjenice da uvijek postoji potencijalni rizik nastanka novih okolnosti koje mogu utjecati na promjenu odnosa 
tržišne ponude i potražnje, klijentima se preporuča dodatno informiranje o rizicima promjene kamatne stope.“ 
 
 


