Ur. broj:
Datum:

Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb
tel.: 01 4564 506 • telefaks: 01 4610 549
www.hnb.hr

ZAHTJEV ZA PROCJENU I ZAMJENU
OŠTEĆENOG NOVCA
Oštećeni se novac procjenjuje u Nacionalnom centru za analizu novčanica i Nacionalnom centru za analizu kovanog novca te zamjenjuje u
skladu s Odlukom o rukovanju novčanicama i kovanim novcem kuna i lipa neprikladnim za promet (NN, br. 22/2002.).

Osobni dolazak:

Slanje poštom:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb
tel.: 01 4564 506
01 4564 612
info: www.hnb.hr

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, p.p. 603, 10002 Zagreb
Sektor platnog prometa
Direkcija trezora
Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja

OSOBNI PODACI PODNOSITEljA ZAHTjEVA:
Ime i prezime ili naziv institucije/tvrtke:
Ulica i kućni broj:
Poštanski ured:

Mjesto, općina/grad:

Datum rođenja:

Telefon:

Država:
Mobitel:

E-adresa:

Identifikacijski dokument, broj identifikacijskog dokumenta:

Obavezno priložiti kopiju identifikacijskog dokumenta.

VRSTA NOVCA:

novčanica

kovani novac

SPECIfIKACIjA OšTEćENOg NOVCA:
APOEN
KOMADA
APOEN
KOMADA

Ukupna vrijednost:
Napomena: oštećeni novac koji je slijepljen ili oštećen vatrom nije potrebno razdvajati i popisivati.

OšTEćENI jE NOVAC:
a)

osobno vlasništvo

b)

vlasništvo
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KAKO jE DOšlO DO OšTEćENjA?

šTO SE DOgODIlO S DIjElOVIMA KOjI NEDOSTAjU?

PRIlOg:

Potvrda službene institucije o događaju koji je izazvao oštećenje.

Ovaj obrazac ima ulogu izjavnog dokumenta u kojem ja kao podnositelj zahtjeva vlastitim potpisom jamčim za točnost svih
navedenih podataka.

Potpis podnositelja zahtjeva:

POPUNJAVA HNB – NACIONALNI CENTAR ZA BORBU PROTIV KRIVOTVORENJA

Datum zaprimanja zahtjeva:
Ur. broj obrade:
odmah zamijenjeno
privremeno zadržano zbog procjene
DOSTAVljENO ODgOVARA NAVEDENOM:
a)
u potpunosti
b)
ne odgovara

c)

djelomično

NAPOMENA:

Zaprimio/-la:
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NAPUTAK
za popunjavanje Zahtjeva za procjenu i zamjenu oštećenog novca
U obrazac ZAHTjEVA ZA PROCjENU I ZAMjENU OšTEćENOg NOVCA treba unijeti sve podatke koji se obrascem
traže, a to su:
1.

Osobni podaci podnositelja zahtjeva:
– urudžbeni broj – ako je podnositelj Zahtjeva tvrtka ili institucija, podnositelj upisuje urudžbeni broj,
a ako je podnositelj Zahtjeva privatna osoba, upisuje se broj identifikacijskog dokumenta
– datum – datum predaje Zahtjeva
– ime i prezime podnositelja Zahtjeva odnosno naziv institucije/tvrtke
– adresa prebivališta odnosno sjedišta institucije/tvrtke (ulica, kućni broj, poštanski ured, mjesto, općina/grad)
– država (ako podnositelj Zahtjeva nije državljanin Republike Hrvatske)
– datum rođenja (popunjavaju samo privatne osobe)
– telefon, mobitel, e-adresa
– identifikacijski dokument – naziv identifikacijskog dokumenta i broj (obavezno priložiti kopiju dokumenta).

2.

Vrsta novca: označiti vrstu novca za procjenu (način označavanja ‘X’) – procjena i zamjena moguće su samo za
novčanice i kovani novac koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske kunu i lipu.

3.

Specifikacija oštećenog novca: navesti apoen koji se podnosi na procjenu te broj komada i ukupnu vrijednost.
Oštećeni novac koji je slijepljen ili oštećen tako da ga se ne može specificirati nije potrebno razdvajati i popisivati.

4.

Oštećeni je novac: označiti je li oštećeni novac osobno vlasništvo podnositelja Zahtjeva (navesti osobne podatke) ili
institucije (navesti podatke).

5.

Kako je došlo do oštećenja? – Kratki opis radnji koje su prethodile oštećenju novca.

6.

što se dogodilo s dijelovima koji nedostaju? – Popuniti samo ako nedostaju dijelovi novčanica/kovanog novca.

7.

Prilog: preslika potvrde službene institucije o događaju koji je izazvao oštećenje.

8.

Potpis: vlastoručni potpis podnositelja Zahtjeva.
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