
 

 
UVJETI ZA DEPOZIT PO VIĐENJU  
– POKLON BON HPB KOCKICA – 

Od 15.09.2022. godine ne sklapaju se novi depoziti - Poklon bon HPB Kockica  
 

 
1. OPIS PROIZVODA 

 
Poklon bon HPB Kockica (dalje: Poklon bon) je depozit po viđenju u domaćoj valuti položen kod Banke na ime 
maloljetne osobe koju je deponent temeljem ugovora sklopljenog s Bankom odredio kao korisnika Poklon bona kojim 
unutar roka od 30 (trideset) dana od dana uplate, može raspolagati samo Zakonski zastupnik/Skrbnik korisnika Poklon 
bona na način propisan ovim Uvjetima za depozit po viđenju – Poklon bon HPB Kockica (dalje: Uvjeti). 
 
Korisnik Poklon bona je maloljetna osoba koju je deponent Ugovorom o depozitu po viđenju – poklon bon HPB 
Kockica (dalje: Ugovor) odredio kao korisnika Poklon bona. 
Deponent je fizička osoba koja polaže novčana sredstva na depozit po viđenju i s Bankom sklapa Ugovor u kojem 
navodi korisnika Poklon bona.  
Zastupnik korisnika Poklon bona je zakonski zastupnik ili skrbnik korisnika Poklon bona.  
 
Vrsta depozita: depozit po viđenju  
Valuta depozita: EUR 
Kamatna stopa: promjenjiva  
       
2. KAMATNA STOPA 

 
Kamatna stopa je promjenjiva, a visina kamatne stope propisana je Odlukom o visini kamatnih stopa. 
Obračun i pripis kamata na Poklon bon obavlja se na kraju kalendarske godine ili dan zatvaranja depozita. 
 

VRSTA RAČUNA/VALUTA EUR 

Poklon bon HPB Kockica 0,01 % 

 
3. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OTVARANJE  

 
Važeći identifikacijski dokument (službeni dokument s fotografijom kao što je, primjerice, osobna iskaznica ili putovnica 
ili druga važeća identifikacijska isprava izdana od nadležnog tijela u skladu s mjerodavnim propisima).  
Banka zadržava pravo tražiti i drugu dokumentaciju koju smatra potrebnom. 

 
4. NAČIN FORMIRANJA SREDSTAVA 
 
Sredstva na depozitu formirana su: 

• gotovinskom uplatom u poslovnoj mreži Banke, 
• bezgotovinskim prijenosom s drugog računa u Banci. 

 
5. RASPOLAGANJE KAMATOM I GLAVNICOM 

 
Do proteka roka od 30 (trideset) dana od dana uplate, depozitom i pripadajućom kamatom obračunatom od dana 
uplate, može raspolagati samo Zakonski zastupnik/Skrbnik korisnika Poklon bona na jedan od sljedeća dva načina: 

• prijenosom na dječji račun korisnika Poklon bona, 

• prijenosom na dječju štednju korisnika Poklon bona. 
 
Zakonski zastupnik/Skrbnik korisnika Poklon bona samostalno odabire način raspolaganja depozitom i pripadajućom 
kamatom iz prethodnog stavka ove točke Uvjeta. 

 
Prilikom prijenosa sredstava Zakonski zastupnik korisnika Poklon bona uz važeću identifikacijsku ispravu mora priložiti 
i Rodni list/Izvadak iz matice rođenih te OIB maloljetne osobe, a ako maloljetnu osobu zastupa Skrbnik uz navedene 
dokumente potrebno je priložiti i pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o imenovanju Skrbnika. 
Zakonski zastupnik/Skrbnik korisnika Poklon bona raspolaže depozitom i pripadajućom kamatom uz uvjet da je predao 
Banci originalni primjerak Ugovora te ako su ispunjeni svi ostali uvjeti koji su  propisani za otvaranje dječjeg računa-
Kockice ili oročene dječje štednje, ovisno o odabranom načinu raspolaganja Poklon bonom. Pravo Zakonskog 
zastupnika/Skrbnika korisnika Poklon bona da raspolaže depozitom prestaje protekom roka od 30 (trideset) dana od 
dana uplate depozita. 



 

Protekom navedenog roka depozitom može raspolagati samo deponent ili osoba koju je deponent na to ovlastio 
posebnom punomoći, sukladno Općim uvjetima za depozitno poslovanje fizičkih osoba Hrvatske poštanske banke, 
dioničko društvo (dalje: Opći uvjeti). 

 
6. ZATVARANJE  

 
Po prijenosu sredstava na račun korisnika Poklon bona, Poklon bon se automatski zatvara na zahtjev Zakonskog 
zastupnika/Skrbnika korisnika Poklon bona. 
Protekom roka od 30 (trideset) dana od dana uplate Poklon bon se zatvara na zahtjev deponenta. 

 
7. ZAŠTITA PODATAKA 

 
Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, 
dioničko društvo, dostupnoj na internetskim stranicama Banke: www.hpb.hr.  

 
8. NADZORNO TIJELO BANKE 

 
Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb je nadzorno tijelo Banke. 

 
9. ZAVRŠNE ODREDBE  

 
Ovi Uvjeti primjenjuju se zajedno s Općim uvjetima, koji su dostupni u poslovnoj mreži Banke te na internetskim 
stranicama Banke: www.hpb.hr. 
Na sve što nije izričito regulirano ovim Uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti kao i ostali akti Banke. 
Banka zadržava pravo izmjene i dopune ovih Uvjeta.  
Izmjene ovih Uvjeta će učiniti dostupnim u poslovnoj mreži Banke te na internetskim stranicama Banke: www.hpb.hr, 
najmanje 15 (petnaest) dana prije predloženog datuma početka primjene izmjena. 
 
Ovi Uvjeti primjenjuju se od 01.01.2023. godine, čime se prestaju primjenjivati prethodni Uvjeti za depozit po viđenju 
poklon bon HPB Kockica sa svim izmjenama i dopunama. 

 
 

 
Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo 

 

 

 


