
 

 

 

UVJETI ZA OTVARANJE OSNOVNOG RA ČUNA 
 

 
POJMOVI: 
 

Osnovni ra čun je transakcijski račun po viđenju u kunama za plaćanje koji vodi pružatelj platnih usluga, 
odnosno Banka, na ime jednog potrošača, a putem kojeg potrošač može uplaćivati novčana sredstva, 
podizati gotov novac te izvršavati i primati platne transakcije uključujući kreditne transfere u korist druge 
osobe ili od druge osobe. 
 
Vlasnik ra čuna/klijent je potrošač koji ima zakonito boravište u Europskoj uniji i potrošač koji nije dobio 
dozvolu za boravak, a čije protjerivanje nije moguće iz pravnih ili stvarnih razloga i koji je s Bankom sklopio 
Ugovor o osnovnom računu.  
 
Okvirni ugovor  čine Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke dioničko društvo, za transakcijske 
račune i obavljanje platnih usluga za fizičke osobe (dalje: Opći uvjeti poslovanja), Opći uvjeti Hrvatske 
poštanske banke, dioničko društvo za otvaranje, vođenje i zatvaranje transakcijskih računa fizičkih osoba 
(dalje: Opći uvjeti), Uvjeti za otvaranje osnovnog računa, Ugovor o osnovnom računu, Metodologija 
utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa na dane kredite i primljene depozite od fizičkih osoba, Odluka o 
naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke d.d. za usluge u poslovanju, Odluka o 
kamatnim stopama, Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za korištenje 
usluga izravnog bankarstva za fizičke osobe.  

 
1. VRSTA PROIZVODA 
 

Osnovni ra čun obuhva ća:  
1. usluge otvaranja, vođenja i zatvaranja Osnovnog računa 
2. usluge koje omogućuju polaganje novčanih sredstava na Osnovni račun 
3. usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s Osnovnog računa na šalteru Banke, 

bankomatima i isplatnim mjestima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu  
4. usluge izvršenja sljedećih platnih transakcija:  

a. izravnih terećenja  
b. platnih transakcija putem platne kartice, uključujući plaćanja putem interneta  
c. kreditnih transfera, uključujući trajne naloge, na EFTPOS terminalima, šalterima i putem 

sustava on-line bankarstva.  
 

Po Osnovnom računu ne odobrava se prekoračenje. 
 
2. INSTRUMENT RASPOLAGANJA SREDSTVIMA OSNOVNOG RA ČUNA 
 

Uz Ugovor o Osnovnom računu Banka Klijentu izdaje platnu karticu s PIN-om. 
Platna kartica se izdaje s rokom važenja naznačenim na prednjoj strani kartice vrijedi do isteka zadnjeg 
dana mjeseca naznačenog na kartici. 
 
Sklapanjem Ugovora o Osnovnom računu ugovara se korištenje on-line bankarstva i to, mobilnog ili 
internetskog bankarstva za fizičke osobe uz mtoken ili token. 
Odabir pojedine usluge Klijent potvrđuje ovjerom Pristupnice za korištenje usluga izravnog bankarstva. 

 
3. KAMATNA STOPA I NAKNADE 
 

Na sredstva Osnovnog računa Banka obračunava i plaća kamatu koju pripisuje sredstvima na Osnovnom 
računu.  
Kamata se obračunava po godišnjoj kamatnoj stopi, koja je promjenjiva, sukladno Odluci o visini kamatnih 
stopa.  



 

 

Uvjeti i postupci promjene kamatne stope regulirani su „Metodologijom utvrđivanja promjenjivih kamatnih 
stopa na dane kredite i primljene depozite od fizičkih osoba“, koja je dostupna na internetskim stranicama 
Banke, www.hpb.hr. 
 
Na teret sredstava Osnovnog računa Banka obračunava i naknade za otvaranje i vođenje računa te 
pružanje ostalih usluga u skladu s odredbama Općih uvjeta poslovanja, Općih uvjeta i sukladno Odluci o 
naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke d.d. za usluge u poslovanju. 

 
4. PRESTANAK OKVIRNOG UGOVORA I ZATVARANJE OSNOVNOG  RAČUNA 
 

Banka može raskinuti Ugovor o osnovnom računu samo u sljedećim slučajevima: 
1. ako se Klijent koristi Osnovnim računom u nezakonite svrhe 
2. ako po Osnovnom računu nije izvršena niti jedna transakcija u razdoblju dužem od 24 mjeseca 

neprekidno 
3. ako je Klijent u svrhu otvaranja Osnovnog računa dao netočne informacije, a na temelju točnih 

informacija Banka bi bila dužna odbiti zahtjev za otvaranje istog  
4. ako Klijent više nema zakonito boravište u Europskoj uniji 
5. ako je Klijent u Republici Hrvatskoj nakon otvaranja Osnovnog računa otvorio drugi Osnovni 

račun za plaćanje. 
 

Klijent može u svakom trenutku otkazati Ugovor o osnovnom računu u kojem slučaju Banka zatvara 
Osnovni račun uz odgovarajuću primjenu Općih uvjeta poslovanja i Općih uvjeta. 

 
5. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Ovi Uvjeti za otvaranje osnovnog računa se primjenjuju zajedno s Općim uvjetima poslovanja i Općim 
uvjetima koji su dostupni u svim poslovnim jedinicama Banke te na internetskim stranicama Banke, 
www.hpb.hr. 
 
Na sve što nije izričito regulirano ovim Uvjetima za otvaranje osnovnog računa primjenjuju se Opći uvjeti 
poslovanja i Opći uvjeti.  
 
Banka zadržava pravo izmjene i dopune ovih Uvjeta za otvaranje Osnovnog računa. Izmjene ovih Uvjeta 
za otvaranje osnovnog računa Banka će učiniti dostupnim u svim poslovnim jedinicama Banke te na 
internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, najmanje 2 (dva) mjeseca prije predloženog datuma početka 
primjene izmjena. 
 
Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Hrvatske 
poštanske banke, dioničko društvo, javno dostupnoj na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr. 

 
6. NADZORNO TIJELO BANKE 
 

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

Ovi Uvjeti za otvaranje osnovnog računa doneseni su 30.08.2018. godine te objavljeni na internetskim 
stranicama Banke: www.hpb.hr, a primjenjuju se od 01.11.2018. godine. 
 
Danom primjene ovih Uvjeta prestaju važiti Uvjeti za otvaranje osnovnog računa od 16.05.2018. godine. 
  

 
Hrvatska poštanska banka, dioni čko društvo  

 


