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Zagreb, 12. studenoga 2008.

Poštovani gospodine Lončar,
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, dr. sc. Ivo Sanader, primio je Vaš podnesak,
koji ste uputili elektroničkom poštom i u kojem se, kao tajnik Hrvatske udruge za
zaštitu potrošača, žalite na poslovanje banaka koje ˝podižu cijene kredita, ne
spuštajući ih kada to tržišni uvjeti dopuštaju i tako pogoršavaju i tako teške uvjete
mladim obiteljima koje otplaćuju kredite za stanove kao i svim građanima koji su uzeli
kredite˝.
Ovim Vas putem želimo izvijestiti da smo, po naputku dr. sc. Sanadera, Vaš
podnesak proslijedili guverneru Hrvatske narodne banke, dr. sc. Željku Rohatinskom,
na uvid i daljnje postupanje.
S poštovanjem,

Državna tajnica i predstojnica Ureda
Katarina Fuček
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Poštovani gospodine Predsjedniče Vlade,
u zadnje vrijeme nam se obratila nekolicina mlađih ljudi koji su kod banaka uzeli
kredite za stan, koji su bili reklamirani kao povoljni krediti.
U roku godine dana kamata na kredite je porasla oko 1,5%, A sada kada je povoljni
tečaj prema CHF-u banke ne snizuju kamatu.
Da li banke koje djeluju u Republici Hrvatskoj koriste svoj položaj ( koji sada nije više
monopolistički) jer su u svim bankama podjednaki uvjeti ( jesu li se možda banke
dogovorile ?) da podižu cijene kredita, ne spuštajući ih kada to tržišni uvjeti dopuštaju
i tako pogoršavaju i tako teške uvjete mladim obiteljima koje otplaćuju kredite za
stanove kao i svim građanima koji su uzeli kredite?
Nažalost slični uvjeti su i u „našoj“ Hrvatskoj poštanskoj banci čiji je vlasnik naša
država , a koja isto tako posluje kao i sve druge banke.
Možete li gospodine predsjedniče Vlade učiniti nešto kako bi se olakšala situacija
našim građanima i potrošačima?

S poštovanjem
tajnik HUZP-a

Tomislav Lončar
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Članice Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske:
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP – Zagreb, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP – Slavonski Brod,
«Dalmatinski potrošač» Split, «Dubrovački potrošač» Dubrovnik, «Šibenski potrošač» Šibenik, Udruga za zaštitu
potrošača Grada Samobora, Udruga za zaštitu potrošača komunalne djelatnosti – Solin i «Zadarski potrošač» Zadar,
Potrošački centar Rijeka

