
 

 

 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju odredbe članka 15. točke 2. i članka 
8. stavaka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ 
broj 140/05 i 12/12), članka 78. Zakona o leasingu („Narodne novine“ broj 141/13) te članka 
97. Zakona o leasingu („Narodne novine“ broj 141/13) u postupku posrednog nadzora 
pokrenutom po službenoj dužnosti nad poslovanjem leasing društva Raiffeisen Leasing d.o.o., 
Zagreb, Radnička cesta 43, OIB: 75346450537, zastupanom po predsjedniku uprave 
Krešimiru Periću i članici uprave Ines Knapić, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 18. 
ožujka 2020. donosi 

 
RJEŠENJE 

 
1. Društvu Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 43, OIB: 75346450537, radi 

otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže se: 

1.1. od dana zaprimanja ovoga Rješenja s primateljima leasinga sklapati ugovore o 
leasingu na jasan i razumljiv način tako da u:  

- ugovorima o financijskom leasingu bude određena vrsta kamatne stope na temelju koje 
se izračunava leasing rata, a u slučaju ugovaranja promjenjive kamatne stope budu 
navedeni uvjeti za promjenu kamatne stope i parametara koji utječu na njezinu 
promjenu, način promjene kamatne stope, razdoblja promjene kamatne stope te način 
i rokovi obavještavanja primatelja leasinga o tim promjenama, 

- ugovorima o operativnom leasingu bude jasno određena vrsta leasing obroka, a u 
slučaju ugovaranja promjenjivog leasing obroka budu navedeni uvjeti za promjenu 
leasing obroka i parametara koji utječu na njegovu promjenu, način promjene leasing 
obroka, razdoblja promjene leasing obroka te način i rokovi obavještavanja primatelja 
leasinga o tim promjenama. 

Kao dokaz o izvršenju ovoga naloga, društvo Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb, Radnička 
cesta 43, dužno je u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja Hrvatskoj agenciji za 
nadzor financijskih usluga dostaviti Izvješće o poduzetim mjerama zajedno s: 

- izmijenjenim te od strane Uprave usvojenim tipskim ugovorima o leasingu (obrazac 
ugovora i opći uvjeti), 

- izmijenjenim te od strane Uprave usvojenim internim aktima koji reguliraju obračun 
kamatnih stopa kod ugovora o financijskom leasingu i leasing obroka kod ugovora o 
operativnom leasingu, 

- mišljenjem internog revizora o provedbi naloga iz ove točke ovog Rješenja, 

- drugim dokazima koji potvrđuju izvršenje naloga iz ove točke ovog Rješenja. 

1.2. u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hrvatskoj 
agenciji za nadzor financijskih usluga o aktivnostima koje je poduzelo prema svim 
primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano 
izmijenjene Odlukama Uprave o korekciji fiksnog dijela kamatne stope (marže) donesenim 
u razdoblju od 31. listopada 2008. do 28. ožujka 2013. godine. 

2. Društvu Raiffeisen Leasing d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 43, OIB: 75346450537, nalaže 
se da u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ovoga Rješenja, na početnoj internetskoj 
stranici društva Raiffeisen Leasing d.o.o., objavi da je Hanfa donijela ovo Rješenje dana 
18. ožujka 2020., sa mrežnom poveznicom na internetsku stranicu Hanfe na kojoj je ovo 
Rješenje objavljeno i tu obavijest drži na početnoj internetskoj stranici neprekidno 60 
(šezdeset) dana.  
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Na temelju članka 78. Zakona o leasingu („Narodne novine“ broj 141/13; dalje u tekstu: Zakon), 
a uzimajući u obzir dokumentaciju zaprimljenu u sklopu predmeta KLASA: 973-10/19-01/01 
(predstavka podnesena od strane xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 
xxxx xx) ovlaštene osobe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: 
Hanfa) obavile su po službenoj dužnosti posredni nadzor nad poslovanjem Društva po 
predmetu nadzora obračuna kamatnih stopa po ugovorima o leasingu. 

O obavljenom posrednom nadzoru dana 18. prosinca 2019. sastavljen je Zapisnik o 
obavljenom nadzoru, KLASA: UP/I 973-06/19-01/01, URBROJ: 326-01-50-52-19-2, (dalje u 
tekstu: Zapisnik). Društvu je omogućeno ostvariti i zaštititi svoja prava i pravne interese 
sukladno članku 88. stavku 2. Zakona, a u svezi s člankom 92. stavkom 3. Zakona na način 
da je imalo pravo uložiti prigovor na Zapisnik, odnosno dostaviti eventualne primjedbe uz koje 
je bilo dužno priložiti dokumentaciju kojom dokazuje osnovanost navoda. Društvo je dana 27. 
prosinca 2019. dostavilo podnesak „Prigovor na Zapisnik o obavljenom nadzoru“ (dalje u 
tekstu: Prigovor). 

1.1. Nadzorom je utvrđeno da Društvo sklapa ugovore o financijskom leasingu s fiksnom ili 
promjenjivom kamatnom stopom te ugovore o operativnom leasingu s fiksnim ili promjenjivim 
leasing obrokom. Kada je kod ugovora o financijskom leasingu ugovorena fiksna kamatna 
stopa leasing rata se ne mijenja za cijelo vrijeme trajanja ugovora, a kada je ugovorena 
promjenjiva kamatna stopa ista se sastoji od fiksnog dijela i promjenjivog dijela koji se mijenja 
sukladno dinamici promjene ugovorene referentne kamatne stope. Kada je kod ugovora o 
operativnom leasingu ugovoren fiksni mjesečni obrok isti se ne mijenja za cijelo vrijeme 
trajanja ugovora, a kada je ugovoren promjenjivi mjesečni obrok isti se mijenja ovisno o 
promjeni ugovorene referentne kamatne stope. 

Uvidom u Opće uvjete ugovora o financijskom leasingu 08_19, a koji se primjenjuju od 1. 
kolovoza 2019. razvidno je da je u točki 6. općih uvjeta Plaćanje leasinga/prilagodba mjesečne 
rate između ostalog navedeno: „Kamatna stopa je, osim iz razloga prethodno navedenog, 
promjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o financijskom leasingu ovisno o promjeni uvjeta 
refinanciranja Davatelja leasinga na tržištu novca.“. Iz navedenog je razvidno da se kod 
promjenjive kamatne stope (koja se sastoji od fiksnog dijela (marže) i referentne kamatne 
stope) može mijenjati referentna kamatna stopa, ali i fiksni dio kamatne stope (marža) ovisno 
o promjeni uvjeta refinanciranja Društva na tržištu novca. Iste odredbe sadrže i ostali tipovi 
općih uvjeta o financijskom leasingu (EIB, HBOR, nekretnine) objavljeni na internetskoj stranici 
Društva. 

Hanfa je utvrdila da navedenim odredbama općih uvjeta nije jasno propisan način promjene 
kamatnih stopa odnosno nije jasno propisano da se može mijenjati fiksni dio kamatne stope 
(marža) te nije jasno određeno koje su to okolnosti koje moraju biti zadovoljene za promjenu 
kamatnih stopa odnosno što znači pojam „promjena uvjeta refinanciranja Davatelja leasinga 
na tržištu novca“. Hanfa je pretpostavila da navedeni pojam predstavlja promjene fiksnog dijela 
kamatne stope (marže) na primljene kredite kojima Društvo financira svoje poslovanje, 
međutim nije jasno odnosi li se ta promjena samo na promjenu marže u aktivnim kreditima 
kojima su financirani aktivni leasing ugovori ili na promjenu marže u svim kreditima (i aktivnim 
i novim kreditima). 

Nadalje, uvidom u Opće uvjeta o operativnom leasingu 08_19 (kao i opće uvjete za EIB i 
nekretnine) koji su u primjeni od 1. kolovoza 2019. utvrđeno je da je u točki 6. Plaćanja 
navedeno da Društvo u svom poslovanju nudi operativni leasing s promjenjivim obrokom 
vezanim uz primjenu EURIBOR-a. Istima je propisano da se kod takvih ugovora mjesečni 
obrok, osim zbog promjene referentne kamatne stope i drugih ugovorenih opravdanih razloga, 
može mijenjati i ovisno o „promjeni uvjeta refinanciranja Davatelja leasinga na tržištu novca“. 
Navedena odredba je identična odredbi gore navedenih općih uvjeta ugovora o financijskom 
leasingu. 



 

 

Hanfa je zaključila da su navedene odredbe općih uvjeta ugovora o financijskom i operativnom 
leasingu nejasne, podložne različitim tumačenjima na štetu primatelja leasinga, ne doprinose 
transparentnosti ugovornih odnosa i ostavljaju mogućnost Društvu da na primatelja leasinga 
prevali troškove koji nisu vezani uz financiranje aktivnih ugovora o leasingu. S obzirom da 
navedenim odredbama općih uvjeta primatelju leasinga nisu na jasan i razumljiv način 
prezentirane njegove potencijalne obveze koje bi mogle dovesti do većih troškova 
kamata/leasing obroka za primatelja leasinga od onih koji su inicijalno ugovoreni, Hanfa je 
utvrdila da je Društvo prilikom sastavljanja ugovora postupilo suprotno članku 3. stavku 2. 
Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne 
stope („Narodne Novine“ broj 66/14 i 86/18; dalje u tekstu: Pravilnik o ugovorima) koji propisuje 
da ugovor o leasingu mora biti napisan na pregledan i razumljiv način tako da primatelju 
leasinga omogući raspolaganje svim bitnim informacijama o uvjetima ugovora iz kojih će biti 
vidljiva prava i obveze ugovornih strana. 

Društvo u Prigovoru na Zapisnik navodi da, kao što i Hanfa u Zapisniku pretpostavlja, pojam 
„promjena uvjeta refinanciranja Davatelja leasinga na tržištu novca“ predstavlja promjene 
fiksnog dijela kamatne stope (marže) na primljene kredite kojima Društvo financira svoje 
poslovanje i to samo na promjenu marže u aktivnim kreditima kojima su financirani aktivni 
leasing ugovori. Društvo ističe da takva odredba ostavlja mogućnost Društvu da u slučaju 
značajnijih poremećaja na tržištu može reagirati uz puno poštivanje svih pozitivnih pravnih 
propisa. Društvo nadalje navodi da namjera Društva nije bila stvaranje/ugovaranje nejasnih 
odredbi općih uvjeta niti ostavljanje ikakvog prostora za različita tumačenja, već je Društvo u 
najboljoj poslovnoj namjeri i vodeći se i praksom i postupanjem većine leasing društava koja 
djeluju na leasing tržištu u Republici Hrvatskoj, pri sastavljanju općih uvjeta i internih akata, 
uzelo u obzir i spomenutu praksu ostalih leasing društava. Dodaje kako namjera Društva nije 
bila nikako usmjerena na postupanje suprotno članku 3. stavku 2. Pravilnika o ugovorima, već 
upravo suprotno jasno definiranje i određenje slučajeva kada Društvo mijenja kamatnu stopu. 

Hanfa ne prihvaća Prigovor Društva te ostaje kod zaključaka iz Zapisnika da su odredbe 
ugovora o leasingu („ovisno o promjeni uvjeta refinanciranja Davatelja leasinga na tržištu 
novca“) koje omogućuju Društvu promjenu kamatne stope i leasing obroka nejasne te da 
Društvu ostavljaju mogućnost da na primatelja leasinga prevali troškove koji nisu vezani uz 
financiranje aktivnih ugovora o leasingu. Društvo u Prigovoru odredbu „promjena uvjeta 
refinanciranja Davatelja leasinga na tržištu novca“ tumači na način da se ista odnosi na 
promjenu marže u aktivnim kreditima kojima su financirani aktivni leasing ugovori, međutim to 
u općim uvjetima nije tako izričito navedeno. Navedena odredba ostavlja mogućnost Društvu 
da svojevoljno po svom nahođenju promjeni kamatnu stopu u aktivnim ugovorima. 

Nadalje, u točki 6. Plaćanje leasinga/prilagodba mjesečne rate Općih uvjeta ugovora o 
financijskom leasingu 08_19 navedeno je da se na obračun kamata primjenjuje interni akt 
Društva Pravilnik o obračunu kamata i naknada. Uvidom u trenutno važeću verziju navedenog 
pravilnika (verzija 7.) koja je na snazi od 1. lipnja 2019. utvrđeno je da se u istoj navodi 
mogućnost ugovaranja fiksne kamatne stope i promjenjive kamatne stope (varijabilne). Za 
promjenjivu kamatnu stopu je navedeno da je promjenjiva tijekom ugovornog razdoblja te se 
sastoji od ugovornog parametra koji se uvećava/umanjuje za maržu te da je ugovornim 
odredbama potrebno odrediti ugovorni parametar, kao i visinu marže. Također je određeno da 
se promjenjiva kamatna stopa mijenja sukladno dinamici promjene ugovorene referentne 
kamatne stope. Međutim, također je u internom aktu navedeno da je kamatna stopa, osim iz 
prethodno navedenih razloga, promjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o leasingu ovisno 
o promjeni uvjeta refinanciranja Društva na tržištu novca.  

Navedena odredba se također nalazi i u internom aktu Društva Postupak promjene kamatne 
stope u tijeku trajanja ugovora o leasingu koji je u primjeni od 1. lipnja 2019. godine. U istome 
se opisuje postupak izmjene promjenjive kamatne stope na zahtjev primatelja leasinga i 
postupci izmjene inicirani od strane Društva koji mogu nastupiti zbog izmjene vrste referentne 
kamatne stope ili značajne promjene uvjeta refinanciranja Društva na tržištu novca. Izmjena 
promjenjive kamatne stope zbog promjena uvjeta refinanciranja Društva se provodi Odlukama 



 

 

Uprave Društva ili Nadzornog odbora Društva te nije primjenjiva na primatelje leasinga 
potrošače. Vezano uz navedene izmjene u internom aktu se opisuje postupak od analize 
postojećeg stanja portfelja, preliminarnog izračuna efekata prilagodbe, pripreme plana i 
odluke, slanja obavijesti primateljima leasinga te primitka prigovora od strane primatelja 
leasinga. U istome se navodi da ako primatelj leasinga prihvati izmjenu kamatne stope s njime 
se potpisuje aneks ugovora, a ako ne prihvati promjenu kamatne stope Društvo može donijeti 
odluku da prijevremeno raskine ugovor ili da nastavi ugovorni odnos po postojećim uvjetima. 

S obzirom da navedeni interni akti sadrže iste odredbe kao i opći uvjeti ugovora o leasingu 
kojim se Društvu omogućuju promjene fiksnog dijela kamatne stope ovisno o promjeni uvjeta 
refinanciranja, a koje je Hanfa ocijenila nejasnim jer ostavljaju mogućnost Društvu da 
svojevoljno po svom nahođenju promjeni kamatnu stopu u aktivnim ugovorima, utvrđeno je da 
isti ne propisuju postupak izmjene kamatnih stopa na adekvatan način.  

Društvo u Prigovoru ponavlja iste argumente kao u prigovoru na nepravilnosti vezane uz opće 
uvjete važeće na dan izrade Zapisnika te ističe da je prilikom donošenja internih akata namjera 
Društva bila jasno definiranje i određenje slučajeva kada Društvo mijenja kamatnu stopu. 

Ne prihvaća se Prigovor Društva s obzirom da je u Prigovoru ponovilo argumente na 
nepravilnosti vezane uz aktualne opće uvjete, a koje je Hanfa argumentirano osporila te ostaje 
kod navoda iz Zapisnika da su interni akti neadekvatni. Navedenim internim aktima je 
propisano postupanje Društva koje ostavlja mogućnost Društvu da svojevoljno po svom 
nahođenju odlukama Uprave promijeni kamatnu stopu u aktivnim ugovorima. Hanfa smatra da 
propisani način izmjene kamatnih stopa nije transparentan te može dovesti do obračuna 
kamatnih stopa na štetu primatelja leasinga.  

Slijedom navedenog, Hanfa smatra da se održavanjem nejasnih i nerazumljivih ugovornih 
odredbi te postupanjem po neadekvatnim internim aktima proces obračuna i izmjene kamatnih 
stopa u Društvu odvija na nejasan i netransparentan način prema primateljima leasinga. Radi 
otklanjanja navedene nepravilnosti, a kako bi Društvo s primateljima leasinga sklapalo ugovore 
o leasingu sastavljene na pregledan i razumljiv način, potrebno je izmijeniti ugovore o leasingu 
i pripadajuće opće uvjete kao i važeće interne akte koji reguliraju obračun kamatnih 
stopa/leasing obroka na način da se u istima jasno iskažu vrste kamatnih stopa i leasing 
obroka koji se ugovaraju, te ako se ugovaraju promjenjive kamatne stope ili leasing obroci, 
njihovi sastavni dijelovi kao i razdoblja, uvjeti i postupci njihove promjene, a kako je to naloženo 
u točki 1.1. izreke ovog Rješenja.  

1.2. Nadzorom je utvrđeno kako je Društvo sklapalo ugovore o financijskom leasingu s 
promjenjivom kamatnom stopom vezanom uz određenu referentnu kamatnu stopu (EURIBOR 
i LIBOR). U ugovorima o leasingu odnosno ponudama Društva koje su bile sastavni dio 
ugovora o leasingu bila je iskazana nominalna kamatna stopa te vrsta referentne kamatne 
stope. Kod ugovora o financijskom leasingu nekretnina u ugovorima je bila iskazana nominalna 
kamatna stopa, vrsta referentne kamatne stope kao i fiksni postotak za koji se uvećava 
vrijednost referentne kamatne stope. Također, Društvo je leasing obroke kod operativnog 
leasinga sklapalo s mogućnošću izmjene obroka sukladno promjenama referentnih kamatnih 
stopa. 

Iz navedenog je razvidno da se promjenjiva kamatna stopa u ugovorima o financijskom 
leasingu sastojala od fiksnog dijela (marže) i promjenjivog dijela (referentne kamatne stope). 
Kod ugovora o financijskom leasingu nekretnina fiksni dio (marža) je bio određen u ugovoru 
kao fiksni postotak. Iako u ostalim ugovorima o financijskom leasingu (osim nekretnina) nije 
određen fiksni dio kamatne stope (marža), koji zajedno s referentnom kamatnom stopom čini 
ukupni nominalni iznos kamatne stope, isti je odrediv jer je ugovorom određen nominalni iznos 
kamatne stope dok se vrijednost referente kamatne stope na dan sklapanja ugovora utvrđuje 
iz javno dostupnih podataka o kretanju referentnih kamatnih stopa. 

Također, nadzorom je utvrđeno da Društvo od 31. listopada 2008. do 28. ožujka 2013., u 
razdoblju pada referentnih kamatnih stopa, u tada aktivnim ugovorima o leasingu nije 
usklađivalo kamatnu stopu s padom referentnih kamatnih stopa, već je odlukama Uprave 



 

 

Društva (ukupno 32 odluke), povećavalo fiksni dio kamatne stope (maržu) za pad referentne 
kamatne stope te su na taj način nominalne kamatne stope ostajale iste. O povećanju marže 
Društvo nije obavještavalo primatelje leasinga. U razdoblju rasta referentnih kamatnih stopa 
Društvo je zadržavalo, prethodnim odlukama Uprave Društva povećane marže te je 
povećavalo kamatne stope sukladno rastu referentnih kamatnih stopa. Navedeno je, prema 
dokumentaciji zaprimljenoj od Društva u tijeku cjelokupnog postupka nadzora, Društvo 
primijenilo na 15.684 u tom trenutku aktivnih ugovora o financijskom i operativnom leasingu. 
Takvo postupanje nije utvrđeno prema primateljima leasinga koji su potrošači prema Zakonu 
o potrošačkom kreditiranju. Osim potrošača, od navedenog postupanja Društva bili su izuzeti 
određeni primatelji leasinga na način da su njihovi nazivi bili taksativno navedeni u samim 
odlukama Uprave Društva, a razlozi njihovog izuzeća nisu bili navedeni u tim odlukama. O 
mijenjanju odnosno podizanju fiksnog dijela kamatne stope bio je upoznat i Nadzorni odbor 
Društva koji nije imao primjedbi na navedeno postupanje zbog čega je Hanfa zaključila da je 
s navedenim bio suglasan, a što je razvidno iz zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora 
održane dana 22. listopada 2008. na kojoj, između ostalog, raspravljano o financijskim 
izvještajima za 2008. godinu. 

Društvo u dostavljenom Prigovoru na Zapisnik negira navode u Zapisniku o odgovornosti 
Nadzornog odbora Društva za nadzorom utvrđenu nepravilnost i da je isti dao suglasnost 
Upravi Društva za jednostranu izmjenu marže. Društvo u Prigovoru navodi da je Nadzorni 
odbor postupao u dobroj vjeri, u skladu s tada važećim pozitivnim propisima i temeljem navoda 
koje je na sjednici Nadzornog odbora iznijela Uprava Društva. Navodi se da Nadzorni odbor 
nije dao suglasnost za jednostranu izmjenu marže, već isključivo za primjenu općih uvjeta na 
način da provedba istog od strane Uprave Društva bude u skladu sa svim tada važećim 
pozitivnim pravnim propisima te da sama operativna provedba nije bila predmet rasprave na 
sjednici. 

Navedeni prigovor Društva nije osnovan jer je iz Zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora 
vidljivo da je Nadzorni odbor bio upoznat od strane Uprave s namjerom Uprave da se 
povećanje kamatnih stopa izvrši na tada aktivnom portfelju ugovora o leasingu i da na to nije 
imao primjedbi. Naime, navedeno povećanje kamatnih stopa u ugovorima o leasingu bilo je 
moguće samo povećanjem fiksnog dijela kamatne stope i to na temelju odluka Uprave Društva. 
Prema tome, Nadzorni odbor se složio s namjerom Uprave koja se odnosila na povećanje 
fiksnog dijela promjenjive kamatne stope odnosno s povećanjem marže iako za navedeno, 
prema zaključku Hanfe iz nadzora, nije bilo jasnih osnova u ugovornima odredbama, niti su 
nastupili uvjeti koji bi mogli opravdati podizanje kamatnih stopa na aktivnom portfelju ugovora 
o leasingu. Također, na sjednici Nadzornog odbora postavljeno je pitanje reakcije primatelja 
leasinga u slučaju povećanja marže. Hanfa napominje da je Nadzorni odbor kao organ 
zadužen za nadzor vođenja poslova Društva bio dužan davati suglasnost Upravi Društva za 
određivanje poslovne politike leasing društva kako je to određeno člankom 27. točkom 1. tada 
važećeg Zakona o leasingu („Narodne novine“ broj 135/06; dalje u tekstu: Zakon iz 2006.) i 
obvezan postupati savjesno i pošteno sukladno članku 28. stavku 2. Zakona iz 2006. te u 
skladu s pravilima struke i najboljim interesima primatelja leasinga. Nadzorni odbor nije imao 
primjedbi na predstavljenu namjeru postupanja Uprave prema primateljima leasinga koja se 
odnosila na promjenu marže odnosno fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.  

Nadalje, prema navodima Društva promjene kamatne stope odnosno marže temeljile su se na 
točki 7. Očuvanje vrijednosti/prilagodba Općih uvjeta ugovora o financijskom leasingu važećih 
od 1. lipnja 2008. koja po tumačenju Društva omogućuje Društvu promjenu kamatne stope kao 
posljedicu promjena cijena novca na međunarodnom tržištu. Navedena točka općih uvjeta 
glasi: „Kamatna stopa je promjenjiva i ovisi o kretanju cijene novca na međunarodnom tržištu. 
Primatelj leasinga je suglasan da mu u slučaju izmjene kamatne stope, Davatelj leasinga uputi 
obavijest pisanim putem.“ Kod ugovora o operativnom leasingu točka 7. Očuvanje 
vrijednosti/prilagodba Općih uvjeta o operativnom leasingu glasi: „Iznos mjesečnog obroka je 
promjenjiv i ovisi o kretanju cijene novca na međunarodnom tržištu.“.  



 

 

Iz navedenog je razvidno da je općim uvjetima propisano da su kamatne stope i leasing obroci 
promjenjivi te su definirane okolnosti koje moraju biti zadovoljene za njihovu promjenu 
(kretanje cijene novca na međunarodnom tržištu).  

Hanfa ocjenjuje da navedenim odredbama općih uvjeta nije jasno propisana promjenjivost 
kamatnih stopa (odredba „kamatna stopa je promjenjiva“) odnosno odnosi li se promjenjivost 
na promjenu referentne kamatne stope, fiksnog dijela kamatne stope (marže) ili ukupne 
kamate, a da bi Društvo osnovano moglo promijeniti kamatnu stopu. Naime, iz ugovorne 
dokumentacije zaprimljene u tijeku nadzora (informativne ponude, ugovori o leasingu) razvidno 
je da je Društvo sklapalo ugovore o leasingu s kamatnom stopom (koja se sastoji od fiksnog 
dijela kamatne stope (marže) i referentne kamatne stope) koja je promjenjiva i vezana uz 
referentnu kamatnu stopu. Iz navedenih odredbi ugovora bi se moglo zaključiti da se fiksni dio 
kamatne stope (marža) ne mijenja s obzirom da je isti u ugovornim odredbama određen u 
točno određenom postotku ili je odrediv, te da promjenjivost kamatne stope ovisi o 
promjenama referentnih kamatnih stopa na koje se odredbe o kamati pozivaju. Prema tome, 
iz navedenog bi se moglo zaključiti da bi fiksni dio kamatne stope bilo dopušteno mijenjati 
samo dogovorom ugovornih strana (dodatak ugovoru), a ne jednostranom promjenom od 
strane Društva. Iz postupanja Društva utvrđenih nadzorom razvidno je da je Društvo navedenu 
odredbu tumačilo na način da mu je bilo dopušteno mijenjati i fiksni dio kamatne stope (maržu). 
Međutim, u ugovornim odredbama nigdje nije jasno propisano da se kamatne stope mogu 
mijenjati promjenom fiksnog dijela kamatne stope (marže). 

Hanfa također smatra da u navedenim odredbama općih uvjeta nije jasno određeno koje su to 
okolnosti koje moraju biti zadovoljene za promjenu kamatnih stopa odnosno što znači pojam 
„kretanje cijene novca na međunarodnom tržištu“. S obzirom na odredivost kamatnih stopa u 
samim ugovorima ili informativnim ponudama, moglo bi se zaključiti da okolnost za promjenu 
kamatne stope navedene u općim uvjetima (kretanje cijene novca na međunarodnom tržištu) 
u biti predstavlja upravo kretanje referentnih kamatnih stopa (EURIBOR i LIBOR). Međutim, iz 
postupanja Društva utvrđenog Zapisnikom razvidno je da Društvo navedenu odredbu tumači 
na način da okolnost za promjenu kamatne stope (kretanje cijene novca na međunarodnom 
tržištu) predstavlja kretanje cijene novca (kamate) za primljene kredite kojima Društvo financira 
svoje poslovanje, a što na nikoji način nije određeno odredbama općih uvjeta. Također, pri 
tome nije jasno određeno odnosi li se promjena cijene novca (kamate) za primljene kredite 
samo na promjenu marže u aktivnim kreditima kojima su financirani postojeći leasing ugovori 
ili na promjenu marže u svim kreditima (i aktivnim i novim kreditima). 

Slijedom navedenog, Hanfa zaključuje da su navedene odredbe općih uvjeta nejasne, 
podložne različitim tumačenjima te da ne doprinose transparentnosti ugovornih odnosa. Iz 
navedenih odredaba nisu bila jasna prava i obveze ugovornih strana te stoga primatelj 
leasinga nije bio u potpunosti upoznat s uvjetima ugovora na koji je pristao. Navedeno je 
omogućilo Društvu sporno postupanje koje se ogleda u podizanju marže o čemu primatelja 
leasinga nije obavještavalo. Prema tome, Hanfa smatra da ugovori o leasingu koje je Društvo 
zaključivalo nisu napisani na pregledan i razumljiv način koji bi primatelju leasinga omogućio 
raspolaganje svim bitnim informacijama o uvjetima ugovora iz kojih će biti vidljiva prava i 
obveze ugovornih strana. Na navedeni način sastavljene odredbe ugovora predstavljaju izvor 
rizika za primatelja leasinga koji ne zna koju obvezu preuzima, a za Društvo zbog potencijalne 
izloženosti sudskim postupcima što je i samo Društvo priznalo rezerviranjem sredstava za 
eventualne sudske sporove koji bi proizašli iz dvojbenih odredbi ugovora. Slijedom navedenog, 
nadzorom je utvrđeno da u ugovornim odredbama nije jasno određeno da se marža može 
mijenjati niti su jasno određene okolnosti zbog kojih se ista može mijenjati. 

Nadalje, Hanfa je u Zapisniku navela činjenicu kako je 2015. obavila posredni nadzor formalne 
usklađenosti ugovornih odredbi koji nije uključivao provjeru postupanja prilikom sklapanja 
ugovora o leasingu. Tadašnji opći uvjeti ugovora o leasingu sadržavali su istu odredbu kao i 
opći uvjeti iz 2008.: „kamatna stopa je promjenjiva i ovisi o kretanju cijene novca na 
međunarodnom tržištu“. No, kako je i navedeno u Zapisniku, Hanfa tada nije osporavala 
navedenu odredbu jer je, s obzirom na iskazivanje kamatne stope u ugovorima (zbroj fiksne 



 

 

marže i referentne kamatne stope), istu tumačila na način da se promjenjivost kamatne stope 
odnosi na promjenu referentne kamatne stope. 

U Prigovoru Društvo obrazlaže kako je navod Hanfe neutemeljen jer je iz današnje perspektive 
navedena odredba po stavu Hanfe neadekvatna dok u 2015. Hanfa istu nije osporavala. 
Društvo pojašnjava kako navedena odredba postoji i danas te daje pravo Društvu da slučaju 
promjene uvjeta refinanciranja na tržištu novca promjeni kamatnu stopu na zakonit i utemeljen 
način. 

Hanfa ne prihvaća Prigovor Društva. Predmet nadzora 2015. godine nije bio način obračuna 
kamata u Društvu, već isključivo usklađenost obrazaca ugovora o leasingu s važećom 
regulativom. Hanfa je kroz predmetni nadzor nastojala ukazati na sve nedosljednosti i 
neusklađenosti koje su bile vidljive u neispunjenim obrascima ugovora te je od Društva tražila 
njihovo usklađenje sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom. Stav iz nadzora 
obavljenog u 2015. Hanfa je zauzela na osnovu tada raspoloživih informacija (u ugovoru o 
leasingu jasno iskazana podjela kamatne stope na fiksni i varijabilni dio) koje nisu upućivale 
na to da bi se mogao mijenjati fiksni dio kamatne stope. Tome u prilog idu i nalazi iz 
neposrednog nadzora nad Društvom koji je završen u siječnju 2017., u kojem nisu utvrđene 
nepravilnosti vezane uz izračun kamatnih stopa u ugovorima o leasingu sklopljenim nakon 
2013. godine. 

Predmet otvorenog posrednog nadzora je obračun kamata u kojem je Hanfa usporedila 
postupanje Društva u obračunu i naplati kamata s onim što je ugovoreno ugovorom o leasingu 
i pripadajućim općim uvjetima te je na taj način uočeno kako su odredbe ugovora o leasingu 
oblikovane na način koji, po tumačenju Društva, opravdava izmjenu fiksnog dijela kamatne 
stope. Prema tome, svoj današnji stav o navedenoj odredbi Hanfa je zauzela na temelju 
utvrđenih postupanja Društva u razdoblju od 2008. do 2013. kada su na snazi bile iste ili slične 
odredbe. Slijedom navedenog, Hanfa osporava navedenu odredbu i u aktualnim općim 
uvjetima jer je nejasna i ostavlja prostor Društvu za neopravdano podizanje kamatnih stopa. 

Nadalje, Društvo se u Prigovoru nije složilo s navodima i tumačenjima odredbi Zakona o 
obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; dalje u tekstu: 
ZOO) od strane Hanfe (odredba članka 320. ZOO koja propisuje kada je ugovor pripremila 
jedna ugovorna strana, nejasne odredbe će se tumačiti u korist druge ugovorne strane te 
odredba članka 295. ZOO koja propisuje da u slučaju neslaganja općih uvjeta i posebnih 
pogodbi vrijedni ovo posljednje) obrazlažući kako navedena tumačenja donose i daju sudovi 
u svojim odlukama. 

Ne prihvaća se Prigovor Društva iz razloga kako slijedi. Jedan od temeljnih ciljeva Hanfe je 
nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora te Hanfa u sklopu nadzora provjerava je li 
postupanje leasing društva u skladu s odredbama Zakona, propisima donesenim na temelju 
Zakona, drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje leasing društava te propisima 
donesenim na temelju tih zakona. Između ostalog, Zakonom je propisano da se na prava i 
obveze subjekata u poslovima leasinga primjenjuje ZOO, osim ako Zakonom nije drugačije 
određeno. Tako je Hanfa u okviru svojih nadzornih aktivnosti provjerila posluje li Društvo i u 
skladu s odredbama ZOO-a te je u slučajevima gdje je utvrdila da Društvo postupa suprotno 
ZOO isto navela u Zapisniku. 

Nadalje, prema navodima Društva glavni razlog povećanja fiksnog dijela kamatne stope 
(marže) u ugovorima o leasingu bio je porast troškova refinanciranja za Društvo (kamatne 
stope na primljene kredite) koji je nastupio zbog promjena na kamatnom tržištu te time 
povezanog smanjenja dobiti Društva.  

Čak i kad bi iz ugovornih odredbi bilo razvidno da se marža u ugovorima o leasingu može 
mijenjati te da su jasno propisane okolnosti koje trebaju nastupiti za promjenu marže, Hanfa 
je nadzorom utvrdila da u razdoblju u kojem je Društvo podizalo maržu nisu nastupile 
opravdane okolnosti za podizanje marže, a kako slijedi.  



 

 

Na osnovu zaprimljene dokumentacije od strane Društva nadzorom je utvrđeno da je u 
razdoblju od 2008. do 2013. došlo do porasta prosječnog troška refinanciranja (marže) za 
Društvo koji je posljedica povećanja fiksnog dijela kamatne stope (marže) u novim kreditima 
koje je Društvo podizalo za financiranje novih ugovora o leaisngu, kao i zamjene kratkoročnih 
jeftinih kredita s novim skupljim kreditima koja je nastupila zbog ročne neusklađenosti 
plasmana i izvora financiranja u Društvu. Također je utvrđeno da u aktivnim ugovorima o 
kreditu kojima su financirani aktivni ugovori o leasingu nije došlo (osim kod jednog ugovora) 
do povećanja fiksnog dijela kamatne stope (marže) odnosno da nije došlo do povećanja 
troškova za Društvo vezanih uz financiranje aktivnih ugovora o leasingu.  

Slijedom navedenog, utvrđeno je da je Društvo neopravdano povećavalo kamatu (maržu) u 
aktivnim ugovorima o leasingu jer za to nisu nastupile opravdane okolnosti. Povećane troškove 
kamata na primljene kredite, koji su nastali za Društvo zbog promjena uvjeta na kamatnom 
tržištu i time povezanih propusta Društva u upravljanju rizicima, Društvo je neopravdano 
prevalilo na primatelja leasinga. 

Društvo u Prigovoru navodi da je zbog iznenadnog poremećaja na tržištu uzrokovanog krizom 
došlo do niske likvidnosti, nedostupnosti dugoročnih izvora financiranja i značajnog povećanja 
troškova financiranja. Društvo je u tim uvjetima radi osiguranja kontinuiteta poslovanja uzimalo 
kratkoročne kredite koji su kasnije mijenjani za dugoročne, a kojima su se financirali novi 
poslovi. Stoga Društvo smatra da nije utemeljena konstatacija Hanfe da je Društvo svoje 
neadekvatno upravljanje rizicima prevalilo na primatelje leasinga. Društvo navodi kako se ne 
može složiti sa navodima i stavom Hanfe da refinanciranja kratkoročnih kredita dugoročnim 
izvorima nisu dio financiranja novih ugovora te kako nisu postojali realni tržišni razlozi koji su 
doveli do mijenjanja kamatnih stopa u ugovorima o leasingu koji su financirani navedenim 
kreditima. 

Ne prihvaća se Prigovor Društva jer je Hanfa u nadzoru utvrdila da je Društvo povećavalo 
marže u ugovorima o leasingu, a da se pri tome nisu povećale marže u ugovorima o kreditu 
kojima su financirani ti ugovori o leasingu. Do povećanja marže u ugovorima o kreditu, a time 
i povećanja prosječnog troška refinanciranja došlo je kod novih ugovora o kreditu. Dio tih novih 
kredita Društvo je koristilo za financiranje novih ugovora o leasingu, a dio je koristilo za 
zatvaranje jeftinih kratkoročnih kredita kojima su prethodno financirani aktivni ugovori o 
leasingu. Hanfa u nadzoru nije osporavala porast marže u novim ugovorima o leasingu jer je 
navedeno stvar pregovora ugovornih strana prije sklapanja samog ugovora o leasingu, već je  
osporavala podizanje marže u tada aktivnim ugovorima o leasingu jer nije došlo do povećanja 
marže u kreditima kojima su financirani ti ugovori. Prema tome, Hanfa smatra da nisu nastupili 
uvjeti po kojima bi održavanje marže na istoj razini u aktivnim ugovorima o leasingu postalo 
pretjerano otežano za Društvo, a što bi eventualno moglo opravdati povećanje marže u 
aktivnim ugovorima o leasingu.    

Nadalje, člankom 7. Općih uvjeta je, osim definiranja promjenjivosti kamatne stope i okolnosti 
koje trebaju biti zadovoljene za promjenu kamatnih stopa, propisano „Primatelj leasinga je 
suglasan da mu u slučaju izmjene kamatne stope, Davatelj leasinga uputi obavijest pisanim 
putem.“. 

Prema tome, čak i kad bi se iz odredaba općih uvjeta moglo protumačiti da Društvo može 
mijenjati fiksni dio kamatne stope (što Hanfa smatra upitnim) te čak i da su nastupile okolnosti 
za izmjenu kamatnih stopa (što Hanfa smatra da nisu) Društvo je sukladno odredbama općih 
uvjeta bilo u obvezi obavijestiti primatelja leasinga o izmjeni kamatnih stopa.  

Nadzorom je utvrđeno da Društvo nije obavještavalo primatelje leasinga o promjenama fiksnog 
dijela kamatne stopa (marže). Iako se u razdoblju pada referentnih kamatnih stopa ukupna 
kamatna stopa nije mijenjala te su leasing rate ostajale u istom iznosu Društvo je mijenjalo 
fiksni dio kamatne stope (maržu) na način da ga je uvećavalo za pad referentne kamatne stope 
što nedvojbeno predstavlja izmjenu ugovorom definiranih parametara o kojima je bilo dužno 
obavijestiti primatelja leasinga i s kojim se primatelj leasinga trebao usuglasiti.  



 

 

Navedeno priznaje i samo Društvo u svom očitovanju tijekom nadzora te kao razlog 
neobavještavanja primatelja leasinga o promjeni marže navodi izbjegavanje negativne reakcije 
primatelja leasinga što upućuje na to da je Društvo i samo bilo svjesno upitne opravdanosti 
povećavanja marže. 

Slijedom navedenog, Društvo je neobavješćivanjem primatelja leasinga o promjenama 
kamatnih stopa postupilo suprotno općim uvjetima ugovora o leasingu te odredbama Pravilnika 
o načinu i metodi izračuna realne godišnje kamatne stope za ugovor o financijskom leasingu 
(„Narodne novine“ broj 42/2007) kojima je bilo jasno propisano kako je primatelj leasinga imao 
pravo biti obaviješten o svakoj promjeni koja bi utjecala na izmjenu realne godišnje kamatne 
stope odnosno na ukupnu naknadu, pa tako i o promjenama kamatne stope. 

S obzirom da, kako je to Hanfa u nadzoru zaključila, ugovorne odredbe nisu na jasan način 
davale pravo Društvu jednostranog mijenjanja fiksnog dijela kamatne stope (marže) u aktivnim 
ugovorima o leasingu niti su na jasan način istima propisane okolnosti koje trebaju biti 
zadovoljene za izmjenu kamatnih stopa te da za to nisu nastupili opravdani razlozi, Društvo je 
jednostranom izmjenom fiksnog dijela kamatne stope (marže) u ugovorima o leasingu u 
razdoblju kada su padale referentne kamatne stope postupilo suprotno ugovornim odredbama 
i odredbama Zakona o obveznim odnosima koje su bile na snazi i u vrijeme sklapanja 
predmetnih ugovora i to na štetu druge ugovorne strane.  

Sukladno članku 247. ZOO-a iz 2005. ugovor se smatra sklopljenim kad su se ugovorne strane 
suglasile o bitnim sastojcima ugovora. Nadzorom je utvrđeno da su se Društvo i primatelji 
leasinga kroz ugovorne odredbe ili prihvat ponude usuglasili o visini kamatne stope koja 
nedvojbeno predstavlja bitni sastojak ugovora. S obzirom da se navedena odredba ZOO-a iz 
2005. odnosi i na izmjene samog ugovora ugovorne strane su se trebale usuglasiti i s 
izmjenama kamatnih stopa. Međutim, nadzorom je utvrđeno da je prilikom izmjene kamatnih 
stopa izbjegnut utjecaj primatelja leasinga na navedene izmjene (primatelj leasinga nije 
obaviješten o promjeni marže niti je za to tražen njegov pristanak) odnosno da je Društvo 
odlukom Uprave Društva jednostrano izmijenilo fiksni dio kamatne stope (maržu) čime je 
Društvo postupilo suprotno navedenoj odredbi ZOO-a iz 2005. 

Također, člankom 4. ZOO-a iz 2005. određeno je kako su se u zasnivanju obveznih odnosa i 
ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici dužni pridržavati načela savjesnosti i 
poštenja. Jednostranom izmjenom dijela kamatne stope koja je ugovorom određena kao fiksna 
(marža) te nejasnim odredbama ugovora o leasingu koje reguliraju pitanje izmjene kamatne 
stope Društvo je postupalo suprotno načelu savjesnosti i poštenja određenog odredbama 
ZOO-a iz 2005. prema primatelju leasinga. Postupanje Društva suprotno načelu savjesnosti i 
poštenja naročito je vidljivo u razdoblju rasta referentnih kamatnih stopa. Naime, nadzorom je 
utvrđeno da je u razdoblju rasta referentnih kamatnih stopa Društvo zadržavalo fiksni dio 
kamatne stope (maržu) te je usklađivalo (povećavalo) kamatne stope sukladno rastu 
referentnih kamatnih stopa.  

Navedeno usklađenje kamatne stope bilo bi u skladu s ugovornim odredbama da je Društvo 
zadržavalo fiksni dio kamatne stope (maržu) i u razdoblju pada referentnih kamatnih stopa te 
da je usklađivalo (smanjivalo) kamatne stope sukladno padu referentnih kamatnih stopa. Iz 
navedenog je razvidno da je Društvo usklađivalo kamatnu stopu s promjenama referentnih 
kamatnih stopa samo u razdoblju kada su iste rasle. Zadržavanje fiksnog dijela kamatne stope 
(marže) u razdoblju rasta referentnih kamatnih stopa također je sporno iz razloga što su 
navedene marže prethodnim odlukama Uprave Društva bile jednostrano povećane (za pad 
referentnih kamatnih stopa) čime su bile više od inicijalno ugovorenih. 

Također, Društvo je mijenjalo fiksni dio kamatne stope (maržu) samo u jednom smjeru 
odnosno kada su referentne kamatne stope padale Društvo je povećavalo maržu. Društvo je 
kao glavni razlog povećanja fiksnog dijela kamatne stope (marže) u ugovorima o leasingu 
navodilo povećanje cijene novca na međunarodnom tržištu uzrokovano povećanjem premije 
rizika za Republiku Hrvatsku (CDS). Međutim, kada je nastupilo smanjenje premije rizika za 



 

 

Republiku Hrvatsku (CDS) Društvo nije odlukama Uprave Društva smanjivalo maržu u 
ugovorima o leasingu već ju je zadržavalo na istoj razini.   

Nadalje, Društvo je na osnovu tako jednostrano određene kamatne stope obračunavalo 
leasing rate primateljima leasinga po kamatnoj stopi (marži) koja je veća od inicijalno 
ugovorene kamatne stope (marže) te su zbog takvog obračuna Društva primatelji leasinga 
tijekom trajanja ugovora u sklopu leasing rata platili veći iznos kamata nego što su stvarno 
dugovali. 

Odredbom članka 1111. stavka 1. ZOO-a iz 2005. koja regulira stjecanje bez osnove i koja je 
neizmijenjena od stupanja na snagu ZOO-a, određeno je da kada dio imovine neke osobe na 
bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe, a taj prijelaz nema osnove u nekom pravnom 
poslu, odluci suda, odnosno druge nadležne vlasti ili zakonu, stjecatelj je dužan vratiti ga, 
odnosno, ako to nije moguće, nadoknaditi vrijednost postignute koristi. S obzirom na 
navedeno, jednostrana izmjena kamatnih stopa kojom je Društvo steklo razliku između 
plaćenih kamata i kamata koje bi primatelj leasinga stvarno dugovao da je obračun kamatnih 
stopa izvršen u skladu s ugovornim odredbama predstavlja stjecanje bez osnove kako ga 
regulira ZOO iz 2005. 

Uzimajući u obzir sve gore utvrđeno vidljivo je kako je Društvo protivno odredbama sklopljenog 
ugovora o leasingu jednostrano, bez obavještavanja klijenta, mijenjalo ugovorom utvrđeni 
nepromjenjivi dio kamatne stope kako bi utjecalo na pad kamatne stope uvjetovan padom 
referentne kamatne stope uz koju je vezan promjenjivi dio kamatne stope. Na taj način Društvo 
je primatelju leasinga obračunavalo i naplaćivalo ratu/obrok temeljem kamate koja je viša od 
ugovorene te tako stjecalo imovinsku korist bez osnove. 

Nadzorom je nadalje utvrđeno da je Društvo odluke Uprave Društva o izmjeni fiksnog dijela 
kamatne stope primjenjivalo selektivno odnosno da ih nije primjenjivalo na sve primatelje 
leasinga. Primatelji leasinga koji su bili izuzeti od navedenih odluka bili su navedeni u samim 
odlukama Uprave Društva.  

Nadzorom je također utvrđeno da je Društvo, u slučajevima kada su određeni primatelji 
leasinga shvatili da su im pogrešno obračunate kamate te se u vezi s time obratili Društvu, s 
istima naknadno sklopilo nagodbe kojima su navedenim primateljima leasinga nadoknađeni 
preplaćeni iznosi kamata. Navedeno upućuje da je Društvo bilo svjesno da primateljima 
leasinga pogrešno obračunava i naplaćuje kamate, ali je bez obzira na navedeno nastavilo sa 
spomenutom praksom prema drugim primateljima leasinga.   

Slijedom svega navedenog, nadzorom je utvrđeno da je Društvo jednostrano mijenjalo fiksni 
dio kamatne stope (maržu) u aktivnim ugovorima o leasingu pri čemu za navedeno nije imalo 
jasnu podlogu u ugovornim odredbama niti opravdane razloge te o istim izmjenama nije 
obavijestilo primatelje leasinga, iako je to bilo izričito propisano odredbama općih uvjeta. 
Navedenim postupanjem članovi Uprave Društva nisu osigurali da poslovanje Društva bude u 
skladu s odredbama tada važećeg Zakona o leasingu („Narodne novine“ broj 135/06; dalje u 
tekstu: Zakon iz 2006.) i propisima donesenim na temelju tog zakona, odnosno u skladu s 
drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje leasing društava te propisima donesenim na 
temelju tih zakona čime su postupili suprotno članku 22. Zakona iz 2006., a kako je navedeno 
u Zapisniku i ovom Rješenju.  

Pored navedenog Društvo odnosno članovi njegove Uprave su naplaćujući kamate protivno 
odredbama ugovora o leasingu, a temeljem odluka Uprave Društva donesenih u razdoblju od 
2008. do 2013. postupali nesavjesno i nepošteno te protivno pravilima struke i najboljim 
interesima klijenata, odnosno primatelja leasinga, te na taj način nisu štitili integritet leasing 
tržišta, a kako je to određeno člankom 43. točkom 1. Zakona.  

S obzirom na tehničke nemogućnosti Društva (velika količinu podataka, protek vremena, 
razdoblje za koje se traže podaci, potrebna opsežna ručna obrada i provjera podataka po 
svakom pojedinom ugovoru, nemogućnost osiguranja tehničke podrške software providera) 
nije bilo moguće utvrditi efekt više zaračunatih kamata prema primateljima leasinga. Društvo 



 

 

je izračunalo efekt više zaračunatih kamata samo za 3.532 ugovora (22,5% ugovora kod kojih 
se mijenjala kamatna stopa) čija potraživanja nisu bila u zastari dana 20. prosinca 2018. i koji 
iznosi 4.732.227,16 EUR. Za potraživanja po navedenim ugovorima koja nisu bila u zastari 
Društvo je na dan 31. prosinca 2018. provelo rezervacije za potencijalne sudske tužbe u iznosu 
od 690.000,00 EUR što je Hanfa ocijenila priznanjem nepravilnosti od strane Društva. 

Navod Hanfe da evidentiranje rezervacija u poslovnim knjigama smatra priznanjem 
nepravilnosti Društvo smatra neutemeljenim. Društvo smatra da se pravna analiza pravnih 
stručnjaka koji su između ostalog analizirali i pitanje učinka obavijesti primatelja leasinga ne 
može smatrati priznanjem nepravilnosti od strane Društva. Društvo navodi da se formiranje 
rezervacija u poslovnim knjigama Društva nikako ne može tumačiti kao priznanje, već se iste 
formiraju po načelu opreznosti. 

Hanfa ne prihvaća Prigovor Društva jer je nadzorom utvrđeno da se u samoj odluci o knjiženju 
rezervacija donesenoj od strane uprave Društva navodi da jednostrana izmjena kamatne stope 
predstavlja reputacijski i pravni rizik za Društvo te da se, po mišljenju pravnih savjetnika, 
plaćanja po osnovi više obračunate kamate od strane primatelja leasinga uzrokovane 
promjenom kamatne marže smatra po ZOO stjecanjem bez osnove. Na temelju navedenog 
napravljen je preliminarni izračun više zaračunatih kamata po ugovorima o leasingu nad čijim 
potraživanjima nije nastupila zastara te je Uprava Društva donijela odluku o knjiženju 
rezervacija za rizike i troškove na dan 31. prosinca 2018. godine. 

Iz navedenog je očito da je Uprava Društva procijenila da je Društvo nepravilno obračunalo 
kamate prema primateljima leasinga te je odlučila rezervirati sredstva za moguće sudske 
sporove pokrenute od strane primatelja leasinga, a što je  Društvo napravilo nakon što je dobilo 
mišljenje pravnih savjetnika angažiranih od strane Društva, koji su Društvo upozorili na 
protuzakonito postupanje (stjecanje bez osnove) iz čega proizlazi da je Društvo uvažilo to 
mišljenje. Navedeno je Hanfa ocijenila kao priznanje Društva da su nepravilnosti u izračunu 
kamata nastale odnosno da isto ne bi učinilo da smatra da je sve radilo u skladu s propisima. 

Navedene nepravilnosti je djelomično utvrdila i interna revizija Društva obavljena u rujnu 2018. 
u dijelu koji se odnosi na neobavještavanje primatelja leasinga o promjeni marže. Vezano u 
nalaz interne revizije Društvo je poduzelo određene aktivnosti kako se navedene nepravilnosti 
u obračunu kamatnih stopa ne bi ponovile.  

Iako je Društvo priznalo nepravilnosti u izračunu kamata utvrđene nalazom interne revizije iz 
2018., i u tu svrhu u svoje poslovne knjige evidentiralo rezervacije za potencijalne sudske 
tužbe, nadzorom je utvrđeno da Društvo nije obavijestilo primatelje leasinga da su im kamate 
zaračunate na pogrešan način odnosno da su tijekom trajanja ugovora platili kamate u iznosu 
većem od inicijalno ugovorenog, niti im je vratilo preplaćeni iznos. 

Slijedom navedenog, Hanfa je odlučila da je Društvo dužno dostaviti pisano očitovanje Hanfi 
o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze 
neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene Odlukama Uprave o korekciji fiksnog 
dijela kamatne stope (marže) donesenim u razdoblju od 31. listopada 2008. do 28. ožujka 
2013. godine, a kako je to naloženo u točci 1.2. izreke ovog Rješenja. 

2. Razmatrajući obim i utjecaj utvrđenih nepravilnosti na korisnike usluga leasinga Hanfa 
je sukladno članku 101. stavku 2. točki 7., a u svezi članka 101. stavka 1. točke 4. Zakona 
naložila Društvu posebnu nadzornu mjeru objave obavijesti o donesenom predmetnom 
rješenju na internetskoj stranici Društva te postavljanje mrežne veze na predmetno rješenje 
koje će se objaviti na internetskoj stranici Hanfe, kao i zabranu uklanjanja navedene obavijesti 
sa početne internetske stranice Društva u razdoblju od 60 (šezdeset) dana od dana objave 
kako bi sve zainteresirane osobe bile obavještene o navedenom nalogu.   

Na temelju rezultata cjelokupnog postupka, provedenog na temelju odredbe članaka 78. 
Zakona, a sukladno članku 9. i 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 
broj 47/09, dalje u tekstu: ZUP), odlučeno je kao u izreci Rješenja, a sve uzimajući u obzir da 



 

 

se time u većoj mjeri nego što je to nužno ne ometa redovito poslovanje Društva, sve u skladu 
s načelom zaštite prava stranaka i javnog interesa iz članka 6. ZUP-a. 

Odlučujući o dužini rokova u kojima je Društvo dužno postupiti po Rješenju, Hanfa je uzela u 
obzir prirodu i obujam obveze te ocijenila da je navedeni rok za izradu i dostavu izvješća Hanfi 
primjeren i logičan sukladno članku 79. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku.  

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 
tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja. 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
    dr. sc. Ante Žigman 
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