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OPĆE UVJETE ZA ŠTEDNI PROIZVOD 

DJEČJA ŠTEDNJA MRAVAC 
 

I - UVODNE ODREDBE  
Ovim Općim uvjetima utvrđuje se način poslovanja za 

štedni proizvod Dječja štednja mravac (u daljnjem 

tekstu: Dječja štednja) te prava i obveze Podravske 
banke d.d (u daljem tekstu: Banka) i štediše – 

vlasnika računa Dječje štednje (u daljnjem tekstu: 
Štediša). 

II – OBJAŠNJENJE POJMOVA 
Dječja štednja je oročena štednja koja omogućava 

višekratne uplate tijekom trajanja oročenja.  

Štediša može biti maloljetna osoba do navršenih 14 
godina života koji mora imati zakonskog 

zastupnika/skrbnika po štednom računu. Štediša i 
zakonski zastupnik/skrbnik su domaće fizičke osobe. 

Obrasci za Dječju štednju: Ugovor o Dječjoj štednji 

mravac  
Potpisom dokumentacije za ugovaranje Dječje štednje 

Štediša prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta, kao i 
Odredbe Općih uvjeta za poslovanje s deviznim 

računima – štednim ulozima građana i Općih uvjeta 

za poslovanje s kunskim štednim ulozima građana. 
Banka osigurava štedne uloge kod Državne agencije 

za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. 
Informacije o osiguranju štednih uloga dostupne su 

štedišama u svim poslovnicama Banke. 
Banka je dužna dostavljati podatke u svezi određenih 

transakcija po štednim ulozima  Uredu za 

sprječavanje pranja novca pri Ministarstvu financija, a 
sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca. 

III – OBILJEŽJA ŠTEDNOG PROIZVODA DJEČJA 
ŠTEDNJA 

Dječja  štednja ugovara se na temelju višekratnih 

uplata na štedni račun tijekom ugovorenog roka 
oročenja. 

Dječja štednja može se ugovoriti u kunama, u 
kunama uz valutnu klauzulu i u devizi. 

Dječja štednja može se otvoriti maloljetnoj osobi do 
navršenih 14 godina života uz zakonitog 

zastupnika/skrbnika. 

Dječja štednja može biti kratkoročna i dugoročna. 
 

Raspolaganje kamatom kod Dječje štednje: 
- pripis obračunane kamate glavnici ili 

- prijenos obračunane kamate na račun po viđenju. 

Za oročenu Dječju štednju Banka sklapa sa zakonitim 
zastupnikom/skrbnikom poseban ugovor kojim se 

reguliraju uvjeti Dječje štednje. 
Banka ne naplaćuje naknadu za korištenje štednog 

proizvoda Dječja štednja. 

IV- FORMIRANJE SREDSTAVA NA RAČUNU 
DJEČJE ŠTEDNJE  

Sredstva na računu Dječje štednje formiraju se:  
- uplatama gotovine, 

- prijenosom sredstava s drugih računa koji se 
vode u Banci. 

Minimalni iznosi potrebni za ugovaranje Dječje 
štednje iznose: 

- kod štednje u kunama 100,00 kuna 

- kod štednje u kunama uz valutnu klauzulu 
protuvrijednost 15,00 eura primjenom srednjeg tečaja 

HNB-a 
- kod štednje u EUR 15,00 eura 

- kod štednje u USD 15,00 američkih dolara 
- kod štednje u ostalim valutama protuvrijednost 

100,00 kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan 

uplate. 
V- KAMATNA STOPA I NAČIN OBRAČUNA 

KAMATE 
Na oročenu Dječju štednju primjenjuju se promjenjive 

kamatne stope sukladno važećoj Odluci o kamatnim 

stopama Banke za nenamjenske depozite građana, a 
koje su navedene u Dodatku ovih Općih uvjeta.  

Promjena  kamatnih stopa na depozite može se 
provesti svaka 3 mjeseca. Banka može povećati ili 

smanjiti  kamatnu stopu ukoliko se prosjek kamatnih 

stopa banaka u RH (izvor podataka je Bilten HNB-a) 
za sve vrste kratkoročnih i dugoročnih depozita 

(kunske depozite, kunske depozite s valutnom 
klauzulom i devizne depozite) promijenio  za najmanje 

0,10 postotaka u vremenskom razdoblju od zadnje 
promjene kamatne stope, uzimajući u izračun i  

promjenu indeksa za koju nije prethodno korigirana 

kamatna stopa unatrag  24 mjeseca.  
 

Ukoliko se donosi Odluka o promjeni kamatnih stopa 
zbog promjene prosjeka kamatnih stopa banaka u RH 

(za najmanje 0,10 postotaka) kamatna stopa na 

depozite se može promijeniti najviše  za trostruki 
postotak promjene prosjeka kamatnih stopa na 

depozite  banaka u RH.“ 
 

O promjenama kamatnih stopa i visini naknada, 
Banka obavještava Štedišu 15 dana prije početka 

njihove primjene 

 
Kod obračuna kamate primjenjuje se konformna 

metoda obračuna.  Boj dana računa se po kalendaru, 
a godina s 365 (366) dana. Kod utvrđivanja broja 

dana za koji se obračunavaju kamate, uzima se u 

obzir samo prvi dan knjiženja, a ne i posljednji. Na 
oročenu Dječju štednju Banka obračunava kamate 

mjesečno unatrag i kod dospijeća. Obračunane 
kamate Banka pripisuje depozitu ili prenosi na račun 

po viđenju ovisno o tome kakav način raspolaganja 

kamatama je Štediša izabrao. 
Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj 

kamatnoj stopi. 
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VI – PREKID (ZATVARANJE) DJEČJE ŠTEDNJE  
 

Na Dječju štednju Mravac Banka obračunava kamate 
mjesečno unatrag i kod dospijeća depozita. 

Obračunate kamate Banke pripisuje depozitu ili 

prenosi na račun po viđenju sukladno sklopljenom 
ugovoru s deponentom. 

Dječja štednja Mravac ugovara se uz prolongat na 
sljedeći način: 

 
Ukoliko Deponent, u roku 7 dana za depozit oročen 

do 12 mjeseci odnosno 30 dana za depozit oročen 

preko 12 mjeseci od datuma dospijeća, ne otkaže 
Ugovor, Banka s danom dospijeća obnavlja oročenje 

sredstava na štednom računu, na isti ugovoreni rok 
pod uvjetima koji vrijede na dan obnove oročenja.  

 

Na oročenu štednju ugovorenu zaključno sa 
30.09.2009., kod raskidanja ugovora na zahtjev 

Štediše, a uz suglasnost Banke, Banka obračunava i 
isplaćuje kamate po kamatnoj stopi utvrđenoj za 

štedne uloge po viđenju, ukoliko ugovorom između 
Banke i Štediše nije drugačije ugovoreno. 

Na oročenu štednju ugovorenu od 01.10.2009. 

godine, kod raskidanja ugovora na zahtjev Štediše, a 
uz suglasnost Banke, Banka obračunava i isplaćuje 

kamate po kamatnoj stopi utvrđenoj za prvi kraći rok 
oročenja iz redovne ponude Banke koji je istekao 

prema Odluci o kamatnim stopama, odnosno ukoliko 

nije istekao ni najkraći rok priznaje se kamatna stopa 
na depozite po viđenju. 

VII – OBAVJEŠTAVANJE KORISNIKA 
Uplate/prijenosi sredstava na račun Dječje štednje 

iskazuju se na računu Dječje štednje u pojedinačnim 

iznosima na dan kada je uplata/prijenos obavljen. 
Ispis prometa po računu Dječje štednje Štediša može 

dobiti na sljedeće načine: 
- putem korištenja opcija unutar usluge POBAklik 

- u svim poslovnicama Banke. 
Banka se obvezuje jednom godišnje obavijestiti 

Štedišu o stanju njegove štednje. 

VIII – REKLAMACIJE  
Štediša može uputiti reklamaciju Banci na sljedeće 

načine: 
- elektroničkom poštom na e-mail adresu: 

info@poba.hr 

- pismeno poštom na adresu  Podravska banka d.d., 
Opatička 3, 48000 Koprivnica 

- telefonski na broj Info centra 062 20 20 20 
- osobno u poslovnici Banke. 

IX – IZMJENE OPĆIH UVJETA 
Potpisivanjem Ugovora Štediša prihvaca Opće uvjete  

i njihovu primjenu sa svim izmjenama i dopunama 

koje budu donesene za vrijeme korištenja proizvoda 
te izrjekom potvrduje da su mu pri potpisivanju 

Ugovora uručeni ovi Opći uvjeti, kao i Opći uvjeti za 
poslovanje s deviznim računima – štednim ulozima 

građana i Opći uvjeti za poslovanje s kunskim štednim 

ulozima građana. 
Banka može u skladu s važećim zakonskim 

odredbama i/ili svojom poslovnom politikom izmijeniti 
ili  

dopuniti Opće uvjete. Opći uvjeti kao i izmjene i 
dopune, dostupni su u poslovnicama Banke i na 

internet stranici Banke. 

X – KONAČNE ODREDBE 
Štediša potpisom Ugovora potvrđuje da je prije 

potpisa Ugovora obaviješten o namjeri korištenja 
osobnih podataka u svrhu iz Ugovora kao i u 

marketinške svrhe i o pravu da se takvoj obradi 

usprotivi, o čemu svojim potpisom daje privolu na 
takvu obradu. 

U svim sporovima između Štediše i Banke, može se 
podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje 

Hrvatske gospodarske komore, a u slučaju sudskog 

spora, nadležan je stvarno nadležni sud prema 
sjedištu Banke.  

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na depozite ugovorene 
od 24. siječnja 2013. godine i nalaze se u svim 

poslovnicama Banke i na internet stranici Banke. 

                           Predsjednik Uprave Banke 
                                              mr Julio Kuruc 
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DODATAK OPĆIH UVJETA ZA ŠTEDNI PROIZVOD DJEČJA ŠTEDNJA MRAVAC 

 
 

 


