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HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo           

     

UVJETI 
za odobravanje kredita za podmirenje prešutnog prekoračenja po tekućem računu u Banci 

 
KORISNIK KREDITA 
Kredit se odobrava korisnicima tekućih računa kojima je Banka ukinula ili umanjila prešutno 
prekoračenje. 
Za iznos odobrenog kredita umanjuje se ili se u potpunosti podmiruje prešutno prekoračenje po 
tekućem računu.  
 
Minimalna starosna dob sudionika u kreditnom poslu je 18 godina, te za korisnika kredita se ne 

primjenjuje propisana starosna dob sudionika do konačne otplate kredita. 

 
UVJETI KREDITA 
 
Iznos kredita 
 

do 40.000 KN 

Rok otplate 
 

do 12 mjeseci 

Godišnja 
kamatna stopa 
 

Klijenti* i ostali 

 
FIKSNA 5,70% 
(EKS 5,85%) 
 

Način obračuna 
kamate 

Kamata se obračunava primjenom dekurzivne metode i proporcionalnog 
kamatnjaka. 
 

Zatezna kamata U visini zakonske zatezne kamate, koja je promjenjiva sukladno prosječnoj 
kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana 
nefinancijskim trgovačkim društvima, izračunatoj za referentno razdoblje, koju 
utvrđuje Hrvatska narodna banka i objavljuje svakog 1.siječnja i 1.srpnja u 
„Narodnim novinama“. 

Rizik promjene 
tečaja 

Za kredite odobrene u kunama, rizik promjene tečaja ne postoji.  
 

Naknada Bez naknade. 
 

Način korištenja Kredit se prenosi na tekući račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku 
sukladno Općim uvjetima. 
 

Otplata Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima. 
 

*Klijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za 
izračun kreditne sposobnosti.  
 
OSNOVNA DOKUMENTACIJA 
• Zahtjev za kredit  

• Preslika važeće osobne iskaznice korisnika kredita 
 
KREDITNA SPOSOBNOST 
Kreditna sposobnost se ne utvrđuje. 

 
INSTRUMENTI OSIGURANJA 
Bez instrumenata osiguranja kredita. 
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Ukoliko se procijeni potrebnim, Banka može tražiti i dodatne instrumente osiguranja. 
Banka ima diskrecijsko pravo i odbiti traženi kredit, bez dodatnog obrazloženja.  
 
OSTALE ODREDBE 
Odobrenim kreditom nije moguće povećati izloženost klijenta prema Banci. 
 
PRIMJENA UVJETA 
Ovi Uvjeti primjenjuju se zajedno s Općim uvjetima Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo u 
kreditnom poslovanju s fizičkim osobama, koji su na snazi, kao i drugim aktima Banke kojima se 
propisuje kreditno poslovanje s fizičkim osobama te će se na sve što nije regulirano ovim Uvjetima 
primjenjivati Opći uvjeti. 
Doneseni su 21.06.2022. godine te objavljeni na službenim stranicama Banke www.hpb.hr, a 
primjenjuju se od 01.07.2022. godine.  
Danom primjene ovih Uvjeta prestaju važiti Uvjeti kredita za podmirenje prekoračenja po tekućem 
računu u Banci doneseni dana 22.02.2022. godine. 
 
 
 
 
Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u valuti HRK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izračunato po redovnoj kamatnoj stopi 5,70%, na rok otplate 1 godina. 
 
 
 
 
 

 
Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo 

Glavnica kredita 20.000,00 
Kamatna stopa 5,70% 

Efektivna kamatna stopa 5,85% 
Rok otplate kredita 12 mjeseci 

Broj anuiteta 12 
Mjesečni anuitet 1.718,57 
Kamata za razdoblje otplate kredita 622,86 
Naknada za obradu kredita 0 
Ukupan iznos za plaćanje 20.622,86 


