
 
 
 
Obavijest o uspješnom uvođenju eura kao službene valute u RH 

Republika Hrvatska je 1. siječnja 2023. kunu zamijenila eurom i postala 20. članica europodručja. 

Imex banka uspješno je provela postupak prilagodbe sustava na euro i sve usluge Banke u potpunosti 

su dostupne klijentima. 

Svi kunski iznosi na depozitnim, štednim i transakcijskim računima kao i svi iznosi kredita u kunama na 

dan uvođenja eura 1. siječnja 2023. su automatski i bez naknade preračunati u eure prema fiksnom 

tečaju te nije potrebno dolaziti u Banku radi konverzije. 

Jedinstveni broj transakcijskog računa (IBAN) ostaje isti kao i kartice računa i njihovi PIN-ovi. 

Kao što je i planirano poslovnice Imex banke su 2. siječnja otvorene sukladno redovnom radnom 

vremenu. 

Klijenti Imex banke mogu nesmetano obavljati sva plaćanja debitnim i kreditnim karticama za građane 

i pravne osobe. 

U potpunosti je dostupno On-line bankarstvo - Imex@NET za građane i pravne osobe.  Za pregled 

povijesti transakcija u kunama odaberite račun u kunama. 

Od 1. siječnja 2023. na bankomatima u RH je moguće podići isključivo eure za što je pripremljen veći 

dio bankomata u Hrvatskoj. 

Podsjećamo da je do 15. siječnja obustavljena naplata naknade za podizanje gotovog novca debitnim 

karticama individualnih klijenata potrošača na svim bankomatima u Republici Hrvatskoj. Popis aktivnih 

bankomata koje ćete moći koristiti provjerite na: www.bankomati.hub.hr 

Od 1. do 14. siječnja 2023. traje razdoblje dvojnog optjecaja te su moguća gotovinska plaćanja u 

kunama i eurima. Po isteku dvojnog optjecaja, od 15. siječnja 2023., euro postaje jedino sredstvo 

plaćanja u Hrvatskoj. 

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura 

• Banka za sve potrošače 12 mjeseci od dana uvođenja eura zamjenjuje gotov novac kune za 

gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i 

zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH. 

• Banka će tijekom razdoblja konverzije bez naknade zamijeniti najviše 100 novčanica kuna i 

najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji.  

• Ako u jednoj transakciji potrošač želi zamijeniti količine novčanica i kovanica kune iznad 

navedenog ograničenja Banka će zamjenu napraviti bez naknade, ali se potrebno najaviti  najmanje 3 

radna dana prije. 

• Za zamjenu iznosa gotovog novca većeg od 20.000 HRK iz kuna u eure potrebno je najaviti se 

u poslovnicu najmanje 3 radna dana prije najavljenog datuma isplate. 
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• Banke, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d. d. dužni su prilikom zamjene gotovog novca 

kune za gotov novac eura utvrditi i provjeriti identitet stranke pri svakoj jednokratnoj zamjeni u 

vrijednosti od 15.000,00 kuna i većoj. 

Zamjena gotovog novca kune uz polog na račun u euru 

Banka je dužna, na zahtjev klijenta banke koji kod nje ima otvoren račun, tijekom razdoblja od 12 

mjeseci nakon dana uvođenja eura provesti uslugu zamjene gotovog novca kune u euro uz istodobnu 

uslugu pologa na račun u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za 

preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona. 

Imex banka nastavlja informirati svoje klijente o svim relevantnim pojedinostima o poslovanju u 

novoj valuti na www.imexbanka.hr, a važne informacije možete pronaći i na stranici euro.hr 

Nazovite s mobitela: *505 

Telefon: 072 24 24 23  

www.imexbanka.hr  
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