HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

UVJETI ZA DJEČJU OTVORENU ŠTEDNJU
- FLEXY KOCKICA -

1. Opis proizvoda
Dječja otvorena štednja Flexy Kockica (dalje: Dječja štednja Flexy Kockica) je depozitni
račun po viđenju u valuti HRK.
Dječja štednja Flexy Kockica se ugovara i glasi na ime maloljetne osobe, do njezine
punoljetnosti odnosno do stjecanja poslovne sposobnosti.
Dječja štednja Flexy Kockica otvara se temeljem Ugovora o dječjoj otvorenoj štednji Flexy
kockica, koji u ime i za račun maloljetne osobe s Bankom zaključuje Zakonski
zastupnik/Skrbnik.
2. Kamatna stopa/Porez na dohodak od kamata
Godišnja kamatna stopa na Dječju štednju Flexy Kockica je promjenjiva, a visina kamatne
stope propisana je Odlukom o visini kamatnih stopa Banke.
Uvjeti i postupci promjenjivosti kamatne stope regulirani su „Metodologijom utvrđivanja
promjenjivih kamatnih stopa na dane kredite i primljene depozite od fizičkih osoba“, koja je
dostupna u poslovnoj mreži Banke i objavljena na internetskim stranicama Banke,
www.hpb.hr.
Kamata se obračunava na kraju kalendarske godine ili kod zatvaranja Dječje štednje Flexy
Kockice te se iznos obračunate kamate pripisuje glavnici.
Od dana stjecana punoljetnosti vlasnika Dječje štednje Flexy Kockice do dana isplate na
sredstva se obračunava kamata u visini kamatne stope za štednju po viđenju sukladno, u
tom trenutku, važećoj Odluci o visini kamatnih stopa.
Kamata se obračunava sukladno odredbama Općih uvjeta za depozitno poslovanje fizičkih
osoba Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji su dostupni u poslovnoj mreži
Banke te na internetskim stranicama Banke, www.hpb.hr.
Banka kao isplatitelj kamate na štednju, sukladno zakonskim odredbama, u ime i za račun
vlasnika Dječje štednje Flexy Kockice, kao poreznog obveznika obračunava, obustavlja i
uplaćuje predujam poreza/prireza na dohodak od kamata istodobno s isplatom ili pripisom
kamate.
3. Dokumentacija potrebna za otvaranje Dječje štednje Flexy Kockice
Važeći identifikacijski
zastupnika/Skrbnika

dokument

(osobna

iskaznica

ili

putovnica)

Zakonskog

Prilikom otvaranja Dječje štednje Flexy Kockice uz važeći identifikacijski dokument
Zakonskog zastupnika/Skrbnika mora se priložiti i rodni list/izvadak iz matice rođenih

maloljetne osobe, a Skrbnik mora priložiti i pravomoćno rješenje nadležnog Centra za
socijalnu skrb o imenovanju skrbnika.
Banka zadržava pravo tražiti i drugu dokumentaciju koju smatra potrebnom za ugovaranje
Dječje štednje Flexy Kockice.
4. Formiranje sredstava na Dječjoj štednji Flexy Kockici
Sredstva na Dječjoj štednji Flexy Kockici formiraju se višekratnim:
gotovinskim uplatama u poslovnoj mreži Banke
bezgotovinskim prijenosima s drugog računa
5. Raspolaganje sredstvima na Dječjoj štednji Flexy Kockici
Sredstvima po Dječjoj štednji Flexy Kockici Zakonski zastupnik raspolaže uz predočenje
važećeg identifikacijskog dokumenta u poslovnoj mreži Banke.
Na raspolaganje sredstvima po Dječja štednja Flexy Kockica od strane Zakonskog
zastupnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe Obiteljskog zakona i važeća mišljenja i
preporuke nadležnog Ministarstva.
Zbog učestalih promjena relevantnih 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 i prije svakog ugovaranja i pojedinačnog
raspolaganja provjeriti navedeni akt (dostupan u poslovnoj mreži Banke te na internetskim
stranicama Banke, www.hpb.hr.
Iznos mjesečne isplate ovisi o raspoloživim sredstvima na Dječjoj štednji Flexy Kockici.
U slučajevima kada vlasnik računa ima Skrbnika, koji je određen od strane nadležnog
Centra za socijalnu skrb, sredstvima po Dječjoj štednji Flexy Kockici Skrbnik raspolaže, uz
predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta, 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 Dječje štednje
Flexy Kockice samostalno raspolaže sredstvima na istom te se od tog dana po Dječjoj
štednji Flexy Kockici ukida status Zakonskog zastupnika.
Vlasnik Dječje štednje Flexy Kockica je dužan izvijestiti Banku o činjenici da je prije
navršene 18. (osamnaeste) 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 Dječjoj štednji Flexy
Kockici.
6. Zatvaranje Dječje štednje Flexy Kockice
Zatvaranje Dječje štednje Flexy Kockice prije punoljetnosti vlasnika provodi se na temelju
pisanog zahtjeva Zakonskog zastupnika, a sukladno odredbama Obiteljskog zakona i
važećih mišljenja te preporuka nadležnog ministarstva.
Ukoliko su u trenutku zatvaranja Dječje štednje Flexy Kockice 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 posebnom aktu kojom se Zakonske zastupnike ovlašćuje na raspolaganje
sredstvima na depozitnom računu.
Zatvaranje Dječje štednje Flexy Kockice od strane Skrbnika provodi se isključivo na način
kako je to određeno pravomoćnim rješenjem odnosno odobrenjem Centra za socijalnu
skrb.
Dječja štednja Flexy Kockica je aktivna do 18. (osamnaestog) rođendana djeteta/vlasnika
Dječje štednje Flexy Kockice odnosno do stjecanja poslovne sposobnosti, a od tog dana,
po Dječjoj štednji Flexy Kockici je moguća samo isplata i zatvaranje iste. Od dana stjecana
punoljetnosti vlasnika Dječje štednje Flexy Kockice do dana isplate na sredstva se
obračunava kamata u visini kamatne stope za štednju po viđenju sukladno Odluci o visini
kamatnih stopa važećoj na dan blokade.
7. Završne odredbe
Ovi Uvjeti primjenjuju se zajedno s Općim uvjetima za depozitno poslovanje fizičkih osoba
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koji su dostupni u poslovnoj mreži Banke te
na internetskim stranicama Banke, www.hpb.hr.
Ako se pojedine odredbe u ovim Uvjetima razlikuju od odredbi Općih uvjeta za depozitno
poslovanje fizičkih osoba Hrvatske poštanske banke dioničko društvo, na poslovanje
Dječje štednje Flexy Kockica primjenjuju se odredbe ovih Uvjeta.
Na sve što nije izričito regulirano ovim Uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti za depozitno
poslovanje fizičkih osoba Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, kao i ostali akti
Banke.
Banka zadržava pravo izmjene i dopune ovih Uvjeta.
Prijedlog izmjene ovih Uvjeta Banka će objaviti na vidljivom mjestu u poslovnoj mreži
Banke, putem internetske stranice Banke, www.hpb.hr te putem ostalih distributivnih
kanala koje Banka u trenutku korištenja omogućuje Klijentu, najmanje 15 (petnaest) dana
prije predloženog datuma početka primjene izmjena.
Ako Klijent do predloženog datuma početka primjene izmjena Uvjeta ne dostavi Banci
pisanu obavijest da izmjene ne prihvaća, smatrat će se da je Klijent suglasan s
predloženim izmjenama.
8. Primjena Uvjeta
Ovi Uvjeti doneseni su 29. prosinca 2020. godine te objavljeni u poslovnoj mreži Banke i
na službenim stranicama Banke www.hpb.hr, a primjenjuju se od 01.02.2021. godine.
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