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PRIGOVOR radi korištenja Upitnika za klijente-fizičke osobe 
 
 
Poštovani , 
 
 
nekoliko potrošača nam se požalilo da su prilikom korištenja usluge vaše banke bili 
primorani potpisati upitnik za klijente fizičke osobe s čime nisu bili zadovoljni, jer u 
protivnom ne bi uopće mogli koristiti uslugu banke.  
Tako je i tajnik HUZP-a osobno dana 9.09.2009.g. bio u vašoj poslovnici u Ozaljskoj 
4 gdje je htio oročiti novac. 
 
Vaša službenica mu je dala jedan formular „UPITNIK ZA KLIJENTE-FIZIČKE 
OSOBE“ koji je trebao ispuniti. 
 
Prvi dio upitnika (općeniti podaci) skoro da nije sporan jer su ti podaci općeniti osim 
matičnog broja , ali ostala pitanja (dodatni podaci) nisam želio ispuniti jer zadiru u 
moju privatnost. 
 
Vaša službenica na šalteru i voditeljica smjene su rekle da se moraju ispuniti svi 
podati radi elektronske obrade jer u protivnom neću moći dobiti uslugu. 
 
Molim da našim potrošačima  odgovorite na prigovor temeljem kojeg zakona od 
svojih klijenata tražite podatke o vrsti zaposlenja, vrsti poslodavca, poziciji 
zaposlenja, u koju svrhu klijent otvara račun, kolika su prosječna mjesečna primanja 
klijenta, ostale izvore prihoda, vrste transakcija koje će se provoditi putem računa, 
da li će klijent imati gotovinske transakcije, ako da zašto i u kolikom mjesečnim 
iznosima, koliko je očekivani godišnji obrt sredstava, po kojem će osnovu sredstva 
pritjecati na račun. 
 
Na zapadu u Europi na koju se svi pozivamo neuljudno je i nekulturno pitati osobu 
koju plaću ima.  
Koliki joj je prihod vi to možete vrlo lijepo vidjeti iz stanja računa jer većini potrošača 
sredstva stižu na račun. 
U slučaju potrebe takve podatke može tražiti vjerojatno Ministarstvo financija kojem 
je svaki potrošač dužan prezentirati odakle mu novac.  
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Također ste u upitniku naveli da klijent potpisom Upitnika potvrđuje da su podaci 
istiniti i OVLAŠĆUJE banku da sve navedeno provjeri i da će klijent osobno 
obavijestiti banku, ako dođe do nekih promjena. 
 
Na kraju ste naveli da potpisnik ovog Upitnika daje izričitu suglasnost banci da može 
poduzimati SVE radnje vezane na obradu i razmjenu klijentovih OSOBNIH podataka 
navedenih u upitniku uključujući i podatak o matičnom broju građana, a što 
obuhvaća pravo banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i 
prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Banke ( i Grupe kojoj 
Banka pripada, u zemlji ili INOZEMSTVU, vezano za ovaj poslovni odnos s Bankom. 
 
Vaša banka je u stranom vlasništvu i radi čega bi mi građani Republike Hrvatske 
trebali dozvoliti vašoj banci da te naše podatke razmjenjuje u inozemstvu. 
 
Mi kao klijenti na taj način dajemo široka ovlaštenja banci da radi s našim podacima 
što želi. 
Takva prava nema čak niti policija kada istražuje kriminalne radnje već mora imati 
sudski nalog za provjeru određenih podataka koje čuva banka. 
 
Poštovana gospodo u Banci, ako vam neki zakon daje ta prava koja tražite da 
vam ih dade klijent onda klijent potrošač to NE treba  potpisivati. 
  
Ako pak nemate pravo na takve podatke kako vas nije stid od klijenta 
bezuvjetno tražiti takve podatke i ako klijent potrošač ne želi dati te podatke 
temeljem kojeg zakona mu uskraćujete uslugu? 
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