
 
 
 
 
 
 

 

Obavijest o izmjenama dokumentacije:  

 Općih uvjeta poslovanja s financijskim instrumentima,  

 Dodatka 1 Općih uvjeta (Vrste i značajke financijskih instrumenata i s njima 
povezanih rizika)  

 Politike izvršavanja naloga 
 

 
 
 
Hrvatska poštanska banka d.d. obavještava svoje Klijente o značajnim promjenama pravnog i 
regulatornog okvira u vezi transakcija s financijskim instrumentima koje stupaju na snagu od 
3. siječnja 2018. godine, a sukladno promjenama koje nastupaju uslijed Direktive 2014/65/EU 
(MiFID II), Uredbe 600/2014/EU (MiFIR) i Uredbe 1286/2014/EU (PRIIPs), te većeg broja 
provedbenih uredbi koje će biti primjenjive izravno ili prenesene u hrvatski regulatorni okvir 
kroz novi Zakon o tržištu kapitala u 2018.-oj godini (ZTK). 
 
Osim općih referenci na novu EU regulativu, Opći uvjeti poslovanja s financijskim 
instrumentima sada sadrže : 

 definiciju i obvezu prikupljanja LEI broja prilikom sklapanja poslovnog odnosa za 
pravne subjekte (Članak 2. i 6.) 

 preciziranje opsega usluge investicijskog savjetovanja koje je Banka do sada nudila i 
koje se sada definira kao investicijsko savjetovanje na neovisnoj osnovi (Članak 25.) 

 više detalja o izvršavanju naloga i postizanja najpovoljnijeg izvršenja za klijenta 
sukladno Uredbi 600/2014/EU (Članak 37., 38. i 41.) 

 dodatni Članak o Izvještavanju o promjenama Općih uvjeta (Članak 50. i 51.)  

 kako bi se povećala zaštita i razumijevanje ulagatelja vezano na investicijske usluge i 
aktivnosti opis informacija posebice vezano na ukupni trošak usluge, koje se 
dostavljaju klijentu (Članak 55.) 

 diferenciranje prihvatljivosti dodatnih poticaja po uslugama koje Banka nudi (Članak 56.) 

 dodatne detalje vezane uz procjenu primjerenosti kod usluga investicijskog 
savjetovanja i upravljanja portfeljem (Članak 60. i 61.) 

 skraćenu verziju Politike upravljanja sukobom interesa uz naznaku da Klijent ima pravo 
zatražiti daljnje pojedinosti o navedenoj politici upravljanja sukobom interesa na 
trajnom medij (Članak 66.) 

 u slučaju pritužbi, osim standardiziranog načina prijave, mogućnost upućivanja pritužbi 
i subjektu za alternativno rješavanje sporova („subjekt za ARS“) sukladno Direktivi 
2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća o alternativnom rješavanju potrošačkih 
sporova (Članak 67.) 

 



 
 
Dodatak 1 Općim uvjetima poslovanja s financijskim instrumentima - Vrste i značajke 
financijskih instrumenata i s njima povezanih rizika 
 

Izmjene Dodatka 1, osim referenci na novu Direktivu 2014/65/EU ogledaju se u proširenom 
opisu i vrstama financijskih instrumenata kao i glavnih i specifičnih rizika vezanih na iste. 

 

Politika izvršavanja naloga 
 

Politika izvršavanja naloga u skladu s novom regulativom izmijenjena je u sljedećem: 

 informacijama o tretiranju usporedivih naloga (Članak 7.) 

 dodatnom kratkom opisu načina zadavanja naloga (Članak 7.) 

 opisu trgovanja po principu Request For Quote („RFQ“) profesionalnih nalogodavatelja, 
kod trgovanja za vlastiti račun Banke (Članak 8.) 

 većoj zaštiti klijenta, poput prava klijenta da zatraži dodatne informacije o izvršavanju 
naloga izvan uređenog tržišta, detaljnijem prikazu troškova i sl. (Članak 12.) 

 Sukladno Direktivi 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata (MIFID II)  i 
Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/576 obvezu godišnje objave za svaki razred 
financijskih instrumenata prvih pet najboljih mjesta izvršenja (Članak 21.) 

 Detaljnijeg opisa revizije i ažuriranja Politike izvršavanja naloga (Članak 19. i 20.) 

 Specifikaciji pristupa mjestu izvršenja u Prilogu 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, 18. prosinca 2017. 


