INFORMAČNÝ LIST PRE VKLADATEĽA
Základné informácie o ochrane vkladov (poistení vkladov)
Vklady v Oberbank AG sú chránené
prostredníctvom:

„Einlagensicherung AUSTRIA Ges. m.b.H.“ (1)

Horná hranica poistenia:

100 000 EUR na jedného vkladateľa a úverovú
inštitúciu (2)

Ak máte v jednej úverovej inštitúcii viacero
vkladov:

Všetky Vaše vklady v rovnakej úverovej inštitúcii
budú „sčítané“ (posudzované ako jeden vklad) a
celková čiastka podlieha hornej hranici poistenia
vo výške 100 000 EUR (2)

Ak máte spoločný účet s ďalšou osobou alebo
s viacerými osobami:

Horná hranica poistenia vo výške 100 000 EUR
platí pre každého jednotlivého vkladateľa (3)

Lehota pre vyplatenie náhrady pri zlyhaní
úverovej inštitúcie:

7 pracovných dní (4)

Mena náhrady:

EUR

Kontaktné údaje pre účely poistenia vkladov:

Einlagensicherung AUSTRIA Ges. m.b.H.
Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Viedeň,
Rakúsko
Tel.: +43 (1) 533 98 03-0
E-mail: office@einlagensicherung.at

Ďalšie informácie:

https://www.einlagensicherung.at/

Potvrdenie vkladateľa/vkladateľov o prijatí:

_________________________________
_________________________________

Dňa:
Doplňujúce informácie (pre jeden alebo viacero z nižšie uvedených bodov):
(1)

Systém poistenia vkladov, ktorý je príslušný pre poistenie Vášho vkladu:
Váš vklad bude krytý zákonným systémom poistenia vkladov a zmluvným systémom poistenia vkladov.
V prípade insolvencie Vašej úverovej inštitúcie budú Vaše vklady nahradené až do výšky 100 000 EUR
systémom poistenia vkladov.

(2)

Všeobecná horná hranica poistenia:
Pokiaľ by nebol vklad disponibilný z dôvodu, že úverová inštitúcia nemôže splniť svoje finančné záväzky,
budú vkladatelia odškodnení prostredníctvom systému poistenia vkladov. Príslušná poistná čiastka
predstavuje maximálne 100 000 EUR na jednu úverovú inštitúciu. To znamená, že sa pri zisťovaní tejto
čiastky sčítajú spolu všetky vklady, ktoré sú uložené v danej úverovej inštitúcii. Ak má vkladateľ napr.
90 000 EUR na svojom sporiacom účte a 20 000 EUR na bežnom účte, obdrží náhradu iba vo výške
100 000 EUR. V prípade, ak sú vedené účty v inej mene ako v EUR, použije sa pre výpočet sumy
k náhrade devízový kurz platný k tomu dňu, ku ktorému došlo k poistnej udalosti.
V niektorých prípadoch (keď vklady vyplývajú z transakcií s nehnuteľnosťami v súvislosti so súkromne
užívanými bytovými nehnuteľnosťami, alebo keď spĺňajú zákonom stanovené sociálne účely alebo
nadväzujú na určité životné udalosti vkladateľa, ako napr. uzatvorenie manželského zväzku, rozvod,
odchod do dôchodku, výpoveď, prepustenie, invalidita alebo úmrtie alebo sa zakladajú na výplate
poistných plnení alebo platieb odškodnení za ublíženie na zdraví spôsobené trestnými činmi alebo na
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nezákonnom odsúdení podľa trestného práva alebo sa týkajú úmrtia a poistná udalosť nastane vždy do
dvanástich mesiacov po pripísaní čiastky alebo od okamihu, kedy môžu byť tieto vklady prevedené
právne prípustným spôsobom) sú vklady nad 100 000 EUR na žiadosť vkladateľa poistené až do výšky
500 000 EUR. Táto žiadosť musí byť podaná do 12 mesiacov od vzniku poistného prípadu spoločnosti
poisťovateľa.
(3)

Horná hranica poistenia pre spoločné účty:
Pri spoločných účtoch platí horná hranica vo výške 100 000 EUR pre každého vkladateľa.
Vklady na účte, ktorým disponujú dve alebo viacero osôb ako členovia osobnej spoločnosti alebo
spoločenstva, asociácie alebo podobného zlúčenia bez právnej subjektivity, budú však pri výpočte
hornej hranice vo výške 100 000 EUR zlúčené a budú považované za vklad jediného vkladateľa.
V jednotlivých prípadoch sú vklady poistené aj nad 100 000 EUR. Ďalšie informácie sú Vám k dispozícii
na https://www.einlagensicherung.at/.

(4)

Náhrada
Príslušným systémom poistenia vkladov je „Einlagensicherung AUSTRIA Ges. m.b.H.“,
Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Viedeň, Rakúsko, tel.: +43 (1) 533 98 03-0, e-mail:
office@einlagensicherung.at, https://www.einlagensicherung.at/.
Vaše vklady (do výšky 100 000 EUR) Vám budú nahradené najneskôr do 7 pracovných dní.
V prípade, že ste neobdržali náhradu v rámci uvedenej lehoty, kontaktujte systém poistenia vkladov,
pretože obdobie uplatnenia nárokov pre pohľadávky z titulu náhrady je časovo ohraničené. Ďalšie
informácie sú Vám k dispozícii na https://www.einlagensicherung.at/.
Ďalšie dôležité informácie:
Vklady privátnych klientov a podnikov sú všeobecne kryté systémom poistenia vkladov. Výnimky, ktoré
platia pre určité vklady, budú zverejnené na webovej stránke príslušného systému poistenia vkladov.
Vaša úverová inštitúcia Vás bude na požiadanie informovať o tom, či sú určité produkty poistené, alebo
nie. Ak sú vklady poistené, potvrdí to úverová inštitúcia na Vašom výpise z účtu.
V prípadoch, kde sú vklady poistené nad 100 000 EUR (viď vyššie pozn. (2)), je potrebná zvláštna
žiadosť vkladateľa voči systému poistenia vkladov, ktorá sa má podať poisťovacej inštitúcii v zásade do
12 mesiacov od vzniku poistnej udalosti.
Nahrádzané/poistené vklady nebudú vyplatené, pokiaľ proti nim stoja záväzky vkladateľa voči členskej
inštitúcii, ktoré sú podľa zákonných a zmluvných ustanovení započítateľné, a ktoré boli splatné pred
okamihom vzniku poistnej udalosti, alebo najneskôr v okamihu vzniku poistnej udalosti.
U spoločných účtov budú vklady v prípade poistnej udalosti nahradené rovnakým dielom každému
vkladateľovi, okrem prípadu, ak vkladatelia spoločného účtu písomne doručili úverovej inštitúcii ešte
pred poistnou udalosťou osobitné pravidlá pre rozdelenie vkladov.
Vklady kryté poistkou nebudú vyplatené, pokiaľ v posledných 24 mesiacoch pred poistnou udalosťou
nebola vykonaná žiadna transakcia týkajúca sa vkladu, alebo ak je hodnota vkladu nižšia ako správne
náklady, ktoré by poisťovateľovi vznikli v súvislosti s vyplatením náhrady.
Výnimky:
Nahradené nebudú tieto vklady:
1. Vklady, ktoré vlastnia vo svojom mene a na svoj účet iné CRR – Úverové inštitúcie;
2. Vlastné prostriedky v zmysle čl. 4 ods. 1 č. 118 Nariadenia (EU) č. 575/2013;
3. Vklady, ktoré vznikli v súvislosti s transakciami, na základe ktorých boli osoby v Rakúsku
odsúdené z dôvodu prania špinavých peňazí (§ 165 trestného zákona č. 60/1974), alebo ktoré
boli právoplatne odsúdené v inom konaní z dôvodu prania špinavých peňazí podľa čl. 1 ods. 2
Smernice 2005/60/EG;
4. Vklady finančných inštitúcií podľa čl. 4 ods.1 č. 26 Nariadenia (EU) č. 575/2013;
5. Vklady obchodníkov s cennými papiermi podľa čl. 4 ods. 1 č. 1 Smernice 2004/39/EG
6. Vklady, u ktorých v okamihu poistnej udalosti nebola zistená identita vlastníka v zmysle §§ 40
až 41 BWG (rakúsky zákon o bankách), okrem prípadov, ak sa identita preukáže v lehote 12
mesiacov odo dňa vzniku poistnej udalosti;
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7.
8.
9.
10.

Vklady poisťovní a zaisťovní podľa čl. 13 č. 1 až 6 Smernice 2009/138/EG;
Vklady subjektov kolektívneho investovania;
Vklady penzijných fondov;
Vklady vládnych orgánov, predovšetkým vklady štátu, územno-správnych celkov, orgánov
regionálnej a miestnej samosprávy ako aj centrálnej správy;
11. Dlhopisy úverovej inštitúcie a záväzky z titulu vlastných akceptov a zmeniek.

Oberbank AG so sídlom Untere Donaulände 28, 4020 Linz, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri Landesgericht Linz pod číslom FN 79063w, organizačná zložka: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v
Slovenskej republike so sídlom Prievozská 4 / A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1660 / B, IČO:36 861 146, DIČ: 4020139662

