
 
 

 

Postupak odobravanja stambenog kredita 
 
 

1. Zahtjev za kredit i prikupljanje dokumentacije 
 

Zahtjev za kredit može se podnijeti u bilo kojoj poslovnici Nove hrvatske banke d.d. ili popuniti 
obrazac za kontakt na Bančinoj web stranici www.novahrvatskabanka.hr 
Uz navedeno, potrebna je dokumentacija za utvrđivanje kreditne sposobnosti te za dokazivanje 
namjene kredita a koja je također dostupna u poslovnicama Banke te na Bančinoj službenoj web 
stranici. 
 
 

2. Obrada zahtjeva za kredit i odobravanje kredita 
 

Na temelju prikupljene dokumentacije Nova hrvatska banka će pristupiti obradi kreditnog zahtjeva.  
Za kredite osigurane hipotekom, potrebna je procjena vrijednosti nekretnine na kojoj će se 
zasnovati založno pravo Banke. 
Procjenu vrši tvrtka HPB nekretnine d.o.o. te ostali banci prihvatljivi procjenitelji. Nakon izvršene 
procjene nekretnine, Banka procjenjuje vaš zahtjev za kredit i donosi odluku o 
odobrenju/odbijanju kredita. 
 
 

3. Sklapanje ugovora o kreditu i instrumenti osiguranja 
 

Ukoliko je Banka donijela odluku o odobravanju kredita, obavještava potrošača da se javi u 
poslovnicu te tamo potpisuje ugovor o kreditu i ostalu dokumentaciju, te potrebnu dokumentaciju 
solemnizira kod javnog bilježnika. Solemnizacija je postupak potvrde ugovora kod javnog 
bilježnika koji provjerava odgovora li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu 
smisao i posljedice tog pravnog posla. Troškovi solemnizacije ovise o visini kredita i snosi ih 
korisnik kredita. 
Nakon solemnizacije Ugovora o kreditu i upisa založnog prava (hipoteke) na nekretninu, te 
nakon dostave vlasničkog lista na kojem je upisana hipoteka Banke, Banka isplaćuje kredit. 
Vrijeme potrebno za zasnivanje založnog prava na nekretnini ovisi o pojedinom nadležnom 
Općinskom sudu, Zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici). 
 
 

4. Instrumenti osiguranja 
 

1. javnobilježnički ovjerena isprava o zapljeni plaća ili mirovina svih sudionika u kreditu   
    osim za korisnika kredita pomorca kod inozemnog poslodavca 
2. javnobilježnički ovjerena isprava o zapljeni računa za sve sudionike u kreditu 
3. polica osiguranja nekretnine  
Za nekretninu na koju se upisuje založno pravo Banke potrebno je ugovoriti policu osiguranja 
nekretnine od požara i drugih opasnosti,  a koja polica mora biti vinkulirana u korist Banke. 
Banka  prihvaća i postojeće police ukoliko udovoljavaju propisanim uvjetima. 
4. založno pravo (hipoteka) na nekretnini 
 
 



 
 

 

5. Isplata kredita 
 

Nakon solemnizacije Ugovora o kreditu i upisa založnog prava (hipoteke) na nekretninu, nakon 
dostave vlasničkog lista na kojem je upisana hipoteka, te zajedničke provjere jesu li ispunjeni svi 
ostali uvjeti za isplatu kredita (instrumenti osiguranja i sl.), Banka će izvršiti isplatu kredita. 
 

6. Upis vlasništva kod stambenih kredita s namjenom kupnje 
 

Nakon isplate kredita na račun prodavatelja, a ukoliko „tabularna izjava za prijenos prava 
vlasništva“ nije sadržana u ugovoru o kupoprodaji, kupac od prodavatelja treba preuzeti tabularnu 
izjavu kao zasebnu ispravu na kojoj je ovjeren potpis prodavatelja od strane javnog bilježnika. 
Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva kupac predaje zemljišnjoknjižnom odjelu Općinskog suda 
koji je nadležan za područje gdje se nalazi nekretnina. 
Nakon preseljenja u nekretninu koja je bila predmet kupoprodaje i nakon promjene adrese, u 
Banku se  dostavlja dokaz o novom prebivalištu. 
 

7. Ostalo 
 

Potrošač ima mogućnost dobiti savjet unutar savjetovališta za zaštitu potrošača. 


