
        U PRIMJENI OD 01.12.2016. 

 
 
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioni čko društvo            
   
 
Na temelju članka 13. Statuta HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb 
Uprava Banke donijela je dana 15. studenog 2016. godine 
 
 

IZMJENE I DOPUNE  
OPĆIH UVJETA ZA DEPOZITNO POSLOVANJE FIZI ČKIH OSOBA HRVATSKE 

POŠTANSKE BANKE, DIONI ČKO DRUŠTVO  
 
 

Članak 1. 
 
Utvrđuje se da je Uprava Banke dana 12. studenog 2014. godine donijela „Opće uvjete za 
depozitno poslovanje fizičkih osoba Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo“ (dalje u 
tekstu: Opći uvjeti) te  dana 17. prosinca 2014.  i 29. rujna 2015. godine Izmjene i dopune 
Općih uvjeta. 
 
Banka ovim Izmjenama i dopunama Općih uvjeta za depozitno poslovanje fizičkih osoba 
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Izmjene i dopune Općih uvjeta) mijenja 
Opće uvjete na način kako propisuju sljedeće odredbe. 
 

Članak 2. 
 
U poglavlju I OPĆE ODREDBE, mijenja se  članak 1., stavak (7)  koji sada glasi: 
 
 (7) Depozit može biti u kunama ili u stranoj valuti, do dana 15.07.2016. godine ugovoren kao: 
- depozit po viđenju (uz štednu knjižicu) ili 
- oročeni depozit,  
a od dana 16.07.2016. godine ugovoren isključivo kao oročeni depozit. 
 

Članak 3. 
 
U poglavlju III ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA, dodaje se članak 5a., koji glasi: 
 
Članak 5a. 
 
(1) Banka će na način i u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici 
Hrvatskoj, prikupljati i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe poreznog propisa SAD-a 
pod nazivom Foreign Account Tax Compliance Act (dalje: FATCA) kojim se zahtijeva od 
financijskih institucija prepoznavanje i izvještavanje porezne vlasti SAD-a o američkim 
poreznim obveznicima koji posjeduju financijsku imovinu izvan SAD-a, te utvrđenja tzv. FATCA 
statusa poreznih obveznika SAD-a. Tekst zakona FATCA je dostupan na Internet stranici 
www.irs.com.  
 
(2) Banka će na način i u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici 
Hrvatskoj, prikupljati i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe Common Reporting 
Standarda (CRS), odnosno standarda obvezne automatske razmjene informacija u području 
oporezivanja koji je unutar Europske Unije definiran odredbama Direktive (EU) Vijeća 
2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne 
automatske razmjene informacija u području oporezivanja.  
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(3) U svrhu provedbe prethodno navedenog, Banka kao voditelj zbirki osobnih podataka 
unaprijed informira Klijenta o identitetu voditelja zbirki osobnih podataka, o svrsi obrade u koju 
su ti podaci namijenjeni, o pravu Klijenta na pristup tim podacima i pravu na ispravak podataka 
koji se odnose na Klijenta, o primateljima i/ili izvršiteljima osobnih podataka, o početku 
prikupljanja i obrade određenih osobnih podataka u određene svrhe, te radi li se o 
dobrovoljnom ili obaveznom davanju podataka kao i o mogućim posljedicama uskrate tih 
podatka. Banka, kao voditelj zbirke osobnih podataka, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži 
temeljne informacije o zbirci te ih dostavlja Agenciji za zaštitu osobnih podataka radi 
objedinjavanja u Središnjem registru koji se vodi pri toj Agenciji. 
 

Članak 4. 
 

U poglavlju VIII IZVJEŠTAVANJE mijenja se članak 16. koji sada glasi: 
 
(1) Banka će na ugovoreni način, a najmanje jednom godišnje, Klijentu dostaviti/uručiti: 

- obavijest o stanju njegovog depozitnog računa, 
- informacije o sustavu osiguranja depozita, 
- potvrdu o uplaćenom porezu na kamatu i prirezu u prethodnoj godini. 

 
(2) Informaciju o sustavu osiguranja depozita i potvrdu o uplaćenom porezu na kamatu i prirezu 
u prethodnoj godini Banka dostavlja na adresu za korespondenciju osim ako se obavijest o 
stanju depozitnog računa šalje na E-mail adresu u kom slučaju se navedeni dokumenti 
dostavljaju na istu E-mail adresu. 
  
(3) Banka neće biti odgovorna za ne preuzimanje obavijesti o stanju depozitnog računa u 
poslovnici ako je Klijent u Ugovoru kao način dostave obavijesti o stanju računa odabrao 
preuzimanje u poslovnici. 
 

Članak 5. 
 
Ostale odredbe Općih uvjeta uz manje nomotehničke promjene te prenumeraciju stavaka 
ostaju neizmijenjene i kao takve na snazi. 
 

Članak 6. 
 
Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se 
od 01. prosinca 2016. godine. 
 
 
             

        Hrvatska poštanska banka, dioni čko društvo 
 

      
 


