
 

 

 

UVJETI ZA DEPOZIT PO VIĐENJU (uz štednu knjižicu) 
Od 16.07.2016. godine ne ugovaraju se novi depoziti po viđenju (uz štednu knjižicu) 
 

 
1. OPIS PROIZVODA 

 
Depozit po viđenju (uz štednu knjižicu) je štedni ulog po viđenju bez uvjetovanog roka štednje.  
Valuta depozita:  domaća i strana valuta koja se nalazi na tečajnoj listi Banke 
Instrument raspolaganja: štedna knjižica  
Kamatna stopa: promjenjiva  
Isplata kamate: godišnje, na kraju kalendarske godine i pri zatvaranju depozita po viđenju 

       
2. KAMATNA STOPA 

 

 VRSTA RAČUNA/VALUTA EUR USD Ostale valute 

Depozit po viđenju 0,01 % 0,01 % 0,01 % 

 
3. NAČIN FORMIRANJA SREDSTAVA 
 
Sredstva na depozitu po viđenju formiraju se:  

• gotovinskim uplatama u poslovnoj mreži Banke i poslovnicama HP - Hrvatske pošte d.d. (u poslovnicama 
HP – Hrvatske pošte d.d. dozvoljene su samo uplate u domaćoj valuti),  

• bezgotovinskim prijenosom s drugog računa u Banci. 
 

4. RASPOLAGANJE KAMATOM I GLAVNICOM  
 

Raspolaganje sredstvima depozita po viđenju uz predočenje štedne knjižice: 
• u domaćoj valuti u poslovnoj mreži Banke i poslovnicama HP-Hrvatske pošte d.d., 

• u stranoj valuti moguće je isključivo u poslovnoj mreži Banke. 
 

5. ZATVARANJE DEPOZITA PO VIĐENJU 
 

Banka će zatvoriti depozit po viđenju na pisani zahtjev Klijenta uz predočenje štedne knjižice na način propisan u 
Općim uvjetima za depozitno poslovanje fizičkih osoba Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Opći uvjeti). 
Pisani zahtjev za zatvaranje Klijent može predati u poslovnoj mreži Banke, a u poslovnicama HP - Hrvatske pošte d.d. 
isključivo zahtjev za zatvaranje depozita po viđenju u domaćoj valuti. 

 
6. ZAŠTITA PODATAKA 

 
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.  

 
7. NADZORNO TIJELO BANKE 

 

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

8. ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Ovi Uvjeti za depozit po viđenju (dalje: Uvjeti) primjenjuju se zajedno s Općim uvjetima koji su dostupni u poslovnoj 
mreži Banke te na internetskim stranicama Banke: www.hpb.hr. 
Na sve što nije izričito regulirano ovim Uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti kao i ostali akti Banke. 
Banka zadržava pravo izmjene i dopune ovih Uvjeta. Izmjene ovih Uvjeta će učiniti dostupnim u poslovnoj mreži Banke 
te na internetskim stranicama Banke: www.hpb.hr, najmanje 15 (petnaest) dana prije predloženog datuma početka 
primjene izmjena. 
 
Ovi Uvjeti primjenjuju se od 20.03.2023. godine, čime se prestaju primjenjivati prethodni Uvjeti za depozit po viđenju 
sa svim izmjenama i dopunama. 
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