OBAVIJEST ČLANOVIMA O BITNIM ELEMENTIMA PRERAČUNAVANJA EURA
KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj
na dan 1. siječnja 2023.
Fiksni tečaj konverzije određen je na

7,53450 kuna za jedan euro.

Razdoblje dvojnog optjecaja je razdoblje od 1. siječnja 2023. u 0:00 sati do 14. siječnja 2023.
u 24:00 sata. U tom razdoblju moguće su uplate u kunama i u eurima. Do 31.12.2022.
godine moguće se uplate i isplate jedino u kunama kao zakonskom sredstvu plaćanja prije
dana uvođenja eura.
Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja je razdoblje od 5. rujna 2022. u 0:00 sati do 31.
prosinca 2023. u 24:00 sata.
Preračunavanje kuna u euro provodi se sukladno pravilima za preračunavanje i
zaokruživanje na osnovu Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
(NN 57/2022).
Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te
zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja i to na
dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako je treća decimala manja od pet, druga
decimala ostaje nepromijenjena. Ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga
decimala povećava se za jedan.
Na dan uvođenja eura 1. siječnja 2023. godine, Kreditna unija Libertina će preračunavanje
provesti na svim računima koji se vode u kunama bez naknade i bez izmjene broja računa.
Kod ugovora o depozitima/kreditima koji su ugovoreni u kunama, provesti će se konverzija
prema fiksnom tečaju i pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.
Kod ugovora o depozitima/kreditima, koji su ugovoreni u kunama s valutnom klauzulom u
euru, svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa a iskazani su u euru, nakon dana
uvođenja eura, ostaju u euru kako je bilo ugovoreno prije dana uvođenja eura.
Sve informacije o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj, kao i odgovore na brojna pitanja
vezana za euro, možete dobiti na stranici www.euro.hr.

