
 

 
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo 
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb 
 
 

OBJAŠNJENJE IZMJENA I DOPUNA 
OPĆIH UVJETA POSLOVANJA HRVATSKE POŠTANSKE BANKE 

ZA KORIŠTENJE USLUGA IZRAVNOG BANKARSTVA ZA POSLOVNE SUBJEKTE 
 

Poštovani klijenti, 

 

Obavještavamo vas da će od 24. ožujka 2021. godine u primjeni biti izmijenjeni i dopunjeni 

Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke za korištenje usluga izravnog bankarstva za 

poslovne subjekte kojima se reguliraju prava, obveze i uvjeti korištenja. 

 

Što se mijenja? 
 
Registar posrednih identifikatora računa (u daljnjem tekstu RPIR) je usluga Fine koju 

sudionici 

koriste za registraciju para PIR (Posredni identifikator računa)-IBAN korisnika platnih 

usluga te dohvat IBAN-a korisnika platnih usluga temeljem registriranog PIR- a. RPIR 

omogućuje povezivanje određenih posrednih identifikatora računa (u daljnjem tekstu PIR) 

korisnika platnih usluga u platnoj transakciji s njihovim IBAN-om u svrhu korištenja jedne ili 

više platnih usluga bez potrebe da korisnici platnih usluga prethodno znaju informaciju o 

IBAN-u drugog korisnika platnih usluga. 

U svrhu omogućavanja iniciranja platnih transakcija, klijentima Banke, posredstvom RPIR-a, 

Hrvatska poštanska banka donijela je odluku o sudjelovanju i korištenju usluga RPIR-a. 

Nastavno na prethodno navedeno Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke, 

dioničko društvo za korištenje usluga izravnog bankarstva za poslovne subjekte: 

• dodan je novi članak 2.21. Ovlašteni korisnik s pravom potpisivanja platnih 

naloga,  u kojem je definirano da je Ovlašteni korisnik s pravom potpisivanja platnih 

naloga, ovlašten za potpisivanje platnih naloga te na izvršavanje registracije i 

deregistracije PIR-a vezanog uz broj transakcijskog računa za kojeg je ovlašten 

• dopunjen je članak 3.4 koji se odnosi na opis opsega usluga s osnovnim popisom 

usluga koje su nude Klijentima u okviru korištenja usluga internetskog i mobilnog 

bankarstva 

• dodan je novi članak 10. POSREDNI IDENTIFIKATR RAČUNA – u kojem je definirano 

korištenje RPIR-a u postupku iniciranja platnih transakcija 



 

 

 

 

 

• Uz navedene izmjene, u dijelu Značenje pojmova, Opći uvjeti dopunjeni su novim 

pojmovima: Posredni identifikator računa, Registar posrednih identifikatora računa, 

Sankcije (međunarodne mjere ograničavanja),  te je napravljena prenumeracija 

članaka nastavno na uvođenje novih. Izvršene su potrebne dopune u ostalim 

dijelovima Općih uvjeta kao što je definiranje Sjedinjenih Američkih država i Ujedinjene 

Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske zemljama u kojima se provode propisi i 

primjenjuju mjere ograničenja i sankcija, kroz cijeli tekst Općih uvjeta. 

 

 

Danom primjene Općih uvjeta poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za 

korištenje usluga izravnog bankarstva za poslovne subjekte prestaju važiti Opći uvjeti od 15. 

prosinca 2020. godine. 

 

Novi Opći uvjeti dostupni su na internetskoj stranici www.hpb.hr. 

 
 
 
 
U Zagrebu, 09. ožujka 2021. godine. 
 
 
 
Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo 


