
 
 

UVJETI ZA DJEČJI TRANSAKCIJSKI RAČUN – KOCKICA  
 

  

1. Opis proizvoda 
 
Dječji transakcijski račun – Kockica (dalje: dječji račun) je transakcijski račun u domaćoj  
valuti.  
 
Dječji račun glasi na ime maloljetne osobe, do njezine punoljetnosti odnosno do stjecanja 
poslovne sposobnosti. 

 
Klijent može imati samo jedan dječji račun u Banci. 
 

2. Kamatna stopa 
 
Godišnja kamatna stopa na dječji račun je promjenjiva, a visina kamatne stope propisana 
je Odlukom o visini kamatnih stopa. 
 
Uvjeti i postupci promjenjivosti kamatne stope regulirani su „Metodologijom utvrđivanja 
promjenjivih kamatnih stopa na dane kredite i primljene depozite od fizičkih osoba“, koja je 
objavljena na internetskim  stranicama Banke, www.hpb.hr 
 
Kamata se obračunava na kraju kalendarske godine te se iznos obračunate kamate 
pripisuje glavnici. 

 
Kamata se obračunava sukladno odredbama Općih uvjeta poslovanja Hrvatske poštanske 
banke dioničko društvo za transakcijske račune i obavljanje platnih usluga za fizičke 
osobe, koji su dostupni u poslovnoj mreži Banke te na službenim web stranicama Banke, 
www.hpb.hr. 

 
3. Dokumentacija potrebna za otvaranje  
 
Banka od dana 08. ožujka 2021. godine ne otvara dječje račune odnosno ne sklapa nove 
Ugovore. 
 
 4. Formiranje sredstava  

 
Sredstva na dječjem računu formiraju se višekratnim:  
 

 gotovinskim uplatama u poslovnoj mreži Banke i HP-Hrvatske pošte d.d. (dalje: 
HP) 

 bezgotovinskim prijenosom s drugog računa  
 putem EFTPOS terminala u poslovnoj mreži Banke i HP-a. 

 
5. Raspolaganje sredstvima  
 
Banka izdaje bankovnu karticu s PIN-om na ime Zakonskog zastupnika/Skrbnika, a na 
zahtjev Zakonskog zastupnika/Skrbnika bankovna kartica s PIN-om se izdaje na ime 
maloljetnog vlasnika računa. 
 
Bankovna kartica nema mogućnost obavljanja platnih usluga na prodajnim mjestima već 
isključivo služi za gotovinske uplate/isplate putem EFTPOS terminala u poslovnoj mreži 
Banke i HP-a. 

http://www.hpb.hr/


Zakonski zastupnik može raspolagati sredstvima na Transakcijskom računu u skladu s 
Obiteljskim zakonom i drugim mjerodavnim propisima. 
 
Zbog učestalih promjena mjerodavnih propisa, kao i tumačenja istih od strane nadležnih 
tijela, Banka sastavlja i ažurira posebni akt temeljem kojeg se zakonski zastupnici 
informiraju o uvjetima raspolaganja sredstvima maloljetne osobe. Obzirom na navedeno, 
obveza je zakonskih zastupnika informirati se prije svakog pojedinačnog raspolaganja 
provjeriti navedeni akt (dostupan u poslovnoj mreži Banke i HP-a te na web stranici 
Banke). 
 
Isplate s dječjeg računa mogu se obavljati: 
 

 na šalterima u poslovnoj mreži  Banke i HP-Hrvatske pošte  
 na bankomatima i/ili EFTPOS terminalima Banke  

 
Iznos mjesečne isplate ovisi o raspoloživim sredstvima na dječjem računu te odredbama 
Obiteljskog zakona i važećih mišljenja i preporuke nadležnog Ministarstva. 
 
U slučajevima kada vlasnik računa ima Skrbnika, koji je određen od strane nadležnog 
Centra za socijalnu skrb, sredstvima na dječjem računu Skrbnik raspolaže samo na 
temelju pravomoćnog rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno ovlaštenjima 
koja proizlaze iz tog rješenja. Skrbnik je dužan u slučaju prestanka skrbništva Banci 
dostaviti pravomoćnu odluku nadležnog Centra za socijalnu skrb o prestanku skrbništva 
radi ukidanja statusa skrbnika. 
 
Danom stjecanja punoljetnosti, odnosno poslovne sposobnosti, vlasnik dječjeg računa 
stječe mogućnost samostalnog raspolaganja sredstvima na dječjem računu te se od tog 
dana po istom ukida status Zakonskog zastupnika.  
 
Zakonski zastupnik/Skrbnik se obvezuje vratiti Banci bankovnu karticu izdanu na njegovo 
ime te odgovara vlasniku dječjeg računa za sva neovlaštena raspolaganja sredstvima na 
dječjem računu. 
 
Danom stjecanja punoljetnosti, onemogućeno je daljnje korištenje dječjeg računa po ovim 
Uvjetima, dok su sredstva po dječjem računu raspoloživa vlasniku u svakom trenutku te se 
do dana isplate/zatvaranja dječjeg računa po istom obračunava kamata u visini kamatne 
stope za štednju po viđenju sukladno važećoj Odluci o visini kamatnih stopa. 
 
Vlasnik dječjeg računa je dužan izvijestiti Banku o činjenici da je prije navršene 18. godine 
života stekao poslovnu sposobnosti te Banci na njezin zahtjev dostaviti dokaze o toj 
činjenici. U protivnom Banka ne odgovara za štetu koja mu eventualno nastane uslijed 
neovlaštenog raspolaganja sredstvima na dječjem računu. 

 
6. Zatvaranje  
 

Zatvaranje dječjeg računa prije punoljetnosti djeteta provodi se na temelju pisanog 
zahtjeva Zakonskog zastupnika/Skrbnika, a sukladno odredbama Obiteljskog zakona i 
važećih mišljenja te preporuka nadležnog ministarstva.  

Ukoliko su u trenutku zatvaranja dječjeg računa na istom položena sredstva čiji saldo 
prelazi visinu mjesečnog iznosa predloženog od strane nadležnog ministarstva, zakonski 
zastupnici Banci dostavljaju odluku nadležnog tijela ili drugu dokumentaciju sukladno 
važećim propisima i posebnom aktu kojom se Zakonske zastupnike ovlašćuje na 
raspolaganje sredstvima na transakcijskom računu.  

Zatvaranje dječjeg računa od strane Skrbnika provodi se isključivo na način kako je to 
određeno pravomoćnim rješenjem odnosno odobrenjem Centra za socijalnu skrb. 



Dječji račun je aktivan do 18. rođendana djeteta/vlasnika dječjeg računa odnosno do 
stjecanja poslovne sposobnosti, a od tog dana po dječjem računu moguća je samo isplata 
i zatvaranje istog. 

Od dana stjecanja poslovne sposobnosti do dana isplate na sredstva na dječjem računu 
se obračunava kamata u visini kamatne stope za depozit po viđenju sukladno važećoj 
Odluci o visini kamatnih stopa. 

 
7. Završne odredbe 
 
Ovi Uvjeti primjenjuju se zajedno s Općim uvjetima poslovanja Hrvatske poštanske banke 
dioničko društvo za transakcijske račune i obavljanje platnih usluga za fizičke osobe koji su 
dostupni u poslovnoj mreži Banke te na službenim web stranicama Banke, www.hpb.hr. 
 
Ako se pojedine odredbe u ovim Uvjetima razlikuju od odredbi Općih uvjeta Hrvatske 
poštanske banke, dioničko društvo za transakcijske račune i obavljanje platnih usluga za 
fizičke osobe, na poslovanje dječjim računom primjenjuju se odredbe ovih Uvjeta. 
 
Na sve što nije izričito regulirano ovim Uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja 
Hrvatske poštanske banke dioničko društvo za transakcijske račune i obavljanje platnih 
usluga za fizičke osobe kao i ostali akti Banke. 
 
Banka zadržava pravo izmjene i dopune ovih Uvjeta. Izmjene ovih Uvjeta će učiniti 
dostupnim u poslovnoj mreži Banke i ugovorenih partnera  te na internetskim stranicama 
Banke www.hpb.hr, najmanje 2 (dva) mjeseca prije predloženog datuma početka primjene 
izmjena. 
 

8. Primjena Uvjeta 
 
Ovi Uvjeti doneseni su 18.10.2022. godine te objavljeni na službenim stranicama Banke 
www.hpb.hr, a primjenjuju se od 01.01.2023. godine. 
 
Datumom primjene ovih Uvjeta prestaje primjena Uvjeta za dječji račun - Kockica od 
29.12.2020. godine. 

 

  
Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo 
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