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Uprava
Broj 227/2011
Split, 30.09.2011.godine
Na temelju članka 42. Statuta Banke splitsko-dalmatinske d.d Split (u nastavku: Banka)
Uprava donosi akt:
OPĆI UVJETI DJEČJE ŠTEDNJE
1. Pojmovno odreñenje
Dječji štedni ulog – štedni račun po viñenju u kunama ili eurima na ime Vlasnika;
Vlasnik štednog uloga (u daljnjem tekstu Vlasnik) – za potrebe ovih Općih uvjeta, fizička
osoba, državljanin RH od 0 do 18 godina starosti, koja u trenutku otvaranja dječjeg štednog
uloga nije stekla punu poslovnu sposobnost;
Ugovaratelj – jedan ili oba roditelja Vlasnika, jedan ili oba posvojitelja ili skrbnik sukladno
odredbama Obiteljskog zakona i drugih odgovarajućih propisa;
Uplatitelj – svaka poslovno sposobna fizička osoba koja uplaćuje sredstva na dječji štedni
ulog;
Sredstvo raspolaganja – Kartica na ime djeteta, s kojom se sredstvima po dječjoj štednji
može raspolagati isključivo u poslovnicama Banke;
2. Uvjeti dječje štednje
Dječja štednja je namjenjena fizičkim osobama državljanjima RH od 0 do 18 godina starosti,
koje u trenutku otvaranja dječje štednje nisu stekle punu poslovnu sposobnost, te su
zastupane po zakonskom zastupniku/skrbniku, sukladno odredbama Obiteljskog zakona i
drugih zakonskih akata.
Dijete može imati samo jedan dječji štedni ulog u valuti HRK i jedan dječji štedni ulog u
valuti EUR sukladno ovim Općim uvjetima dječje štednje (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).
Dječja štednja ugovara se na ime Vlasnika.
Prilikom otvaranja dječjeg štednog uloga utvrñuje se identitet Ugovaratelja i njegova ovlast
zastupanja Vlasnika, te identitet Vlasnika.
Dokumentacija potrebna za utvrñivanje identiteta Ugovaratelja i Vlasnika je slijedeća:
- Vrijedeći identifikacijski dokument Ugovaratelja (osobna iskaznica ili putovnica)
- Potvrda o dodjeljenom OIB-u Ugovaratelja;
- Rodni list ili Izvod iz matice roñenih za Vlasnika u originalu na uvid (Banka zadržava
preslik)
- Potvrda o dodjeljenom OIB-u Vlasnika;
- Osobna iskaznica ako je Vlasnik posjeduje;
- Odgovarajuće pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb u originalu na uvid
(Banka zadržava preslik) ako je Vlasnik pod skrbništvom;
- Druga potrebna dokumentacija na zahtjev Banke;

Za ugovaranje dječjeg štednog uloga potrebno je potpisati Pristupnicu.
Ugovaratelj sklapa Ugovor o dječjem štednom ulogu po viñenju (u daljnjem tekstu: Ugovor)
na ime djeteta (Vlasnika). Dijete ne mora biti nazočno prilikom sklapanja Ugovora.
Banka sklapa Ugovor s jednim ili oboje roditelja Vlasnika kao zakonskim zastupnicima istog,
odnosno Skrbnikom, jednim ili oba posvojitelja (Ugovaratelj).
Sastavni djelovi Ugovora su Pristupnica koju potpisuje Ugovaratelj, te ovi Opći uvjeti.
Minimalan početni ulog, te maximalan iznos na dječjem štednom ulogu utvrñen je Odlukom
Banke.
3. Uplate
Uplate na dječji štedni ulog se mogu vršiti do maximalnog iznosa propisanog Odlukom
Banke. Dinamika uplata nije ograničena.
Uplate na dječji štedni ulog u kunama može izvršiti Uplatitelj:
- pologom direktno na štedni ulog
- kupnjom poklon bona
Poklon bon u kunama na željeni iznos Uplatitelj kupuje u poslovnicama Banke. Minimalan
iznos na koji poklon bon može glasiti je 100,00 HRK. Uplatitelj - kupac poklon bona je
vlasnik sredstava do realizacije bona, odnosno njegovog prihvaćanja od strane
Ugovaratelja. Ugovaratelj u roku od 90 dana od dana kupnje bona može ugovoriti dječji
štedni ulog, te prihvatiti sredstva poklon bona u korist štednog uloga. Ukoliko se u roku od
90 dana ne ugovori štedni ulog, poklon bon prestaje važiti i novac se vraća na račun
Uplatitelja.
Uplate na dječji štedni ulog u valuti EUR može vršiti samo Ugovaratelj (zakonski
zastupnik/skrbnik sukladno važećim zakonskim propisima).
4. Raspolaganje
Prilikom raspolaganja sredstvima dječje štednje, Ugovaratelji su dužni uz identifikacijski
dokument predočiti Sredstvo raspolaganja ili Ugovor. Ukoliko je Ugovaratelj skrbnik, uz
identifikacijski dokument obvezno mora predočiti Original pravomoćnog rješenja Centra za
socijalnu skrb.
Roditelji, kao zakonski zastupnici mogu bez odobrenja Centra za socijalnu skrb raspolagati
novčanim sredstvima djeteta sukladno njegovoj dobi, i to u mjesečnim iznosima ne većim od
iznosa navedenih u minimalnim novčanim iznosima potrebnim za uzdržavanje djeteta, koje
odreñuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, jednom godišnje, najkasnije do 1.
travnja tekuće godine, te ih objavljuje u Narodnim novinama. Za iznose veće od propisanih,
Ugovaratelj mora priložiti odobrenje Centra za socijalnu skrb.
Za raspolaganje prihodima od imovine djeteta (kamata) nije potrebno odobrenje Centra za
socijalnu skrb.
U slučajevima kada maloljetna osoba ima skrbnika kojeg mu je odredio nadležni Centar za
socijalnu skrb, sredstvima na računu skrbnik raspolaže samo na temelju odobrenja
nadležnog Centra za socijalnu skrb, sukladno ovlaštenjima koja proizlaze iz tog odobrenja.
5. Prestanak ugovora
Ugovor prestaje stjecanjem punoljetnosti. S navršenih 18 godina života, sredstvima dječje
štednje raspolaže Vlasnik.

Zatvaranje dječjeg računa prije navršenih 18 godina života djeteta moguće je na temelju
pisanog zahtjeva zakonskog zastupnika/skrbnika. Sredstvima po zatvaranju računa
zakonski zastupnik/skrbnik raspolaže u skladu s odredbama važećeg Obiteljskog zakona i
odobrenjem Centra za socijalnu skrb.
6. Završne odredbe
Ovi Opći uvjeti se primjenjuju zajedno s drugim posebnim i općim uvjetima Banke za
pojedine vrste bankovnih i financijskih usluga.
Potpisivanjem Pristupnice i Ugovora, Ugovaratelj izjavljuje da je upoznat i da prihvaća
Odluku o naknadama za usluge, Odluku o kamatama, Opće uvjete poslovanja Banke, Opće
uvjete poslovanja po štednim ulozima po viñenju, kao i ove Opće uvjete.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 15.10.2011.godine.

Predloženi Opći uvjeti poslovanja Banke splitsko-dalmatinske d.d. su u skladu s relevantnim
zakonskim propisma i internima aktima Banke.
Lidija Županović, voditeljica Službe pravnih poslova i praćenja usklañenosti
Ante Blažević, predsjednik Uprave

