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Stav: 09/2015 

INFORM ACE PRO VK L AD AT ELE pod le  §§  38  ods .2 ,  52  ES AEG  (Zákon  o  po j iš těn í  
v k ladů  a  odškodnění  v k ladate lů )  

 
 

Základní informace o ochraně vkladů  
 

Vklady u PARTNER BANK AG jsou pojištěny u: Einlagensicherung der Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.H (1) 

Limit pojištění: 100.000,- eur na jednoho vkladatele v jedné úvěrové instituci (2) 

Máte-li u jedné úvěrové instituce více vkladů: Na součet všech Vašich vkladů u téže úvěrové instituce se uplatní limit 
ve výši 100.000,- eur (2) 

Máte-li společný účet s jinou osobou či osobami: Limit ve výši 100.000,- eur platí pro každého vkladatele zvlášť (3) 

Lhůta pro výplatu v případě selhání úvěrové instituce: Do 31.12.2018 do 20 pracovních dnů, potom viz (4) 

Měna, v níž bude vklad vyplacen: EUR 

Kontakt: 

Einlagensicherung der Banken & Bankiers Gesellschaft m.b.H. 
Börsegasse 11, 1010 Vídeň 
Telefon: +43 (1) 533 98 03, 
Fax: + 43 (1) 533 98 03 – 5 
E-mail: office@einlagensicherung.at 

Další informace: www.einlagensicherung.at 

Potvrzení přijetí vkladatelem/vkladateli: 
 

 

_________________ ________________________________ _________________ ________________________________ 

datum jméno/příjmení 1. vkladatel/majitel účtu datum narození podpis 1. vkladatel/majitel účtu 
 

 

 

_________________ ________________________________ _________________ ________________________________ 

datum jméno/příjmení 2. vkladatel/majitel účtu datum narození podpis  2. vkladatel/majitel účtu 
 

Další informace  
 

(1) Příslušný systém pojištění vkladů: 
Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů a v rámci smluvního systému pojištění vkladů. Pokud by se Vaše úvěrová instituce dostala do 
platební neschopnosti, byly by Vám Vaše vklady v každém případě vyplaceny do výše až 100.000,- eur nebo v příslušné protihodnotě v cizí měně. 
(2) Všeobecný limit pojištění: 
Nebude-li vklad k dispozici, protože úvěrová instituce nebude schopna dostát svým finančním závazkům, vyplatí vkladatele systém pojištění vkladů. Výplata z tohoto 
pojištění může činit nejvýše 100.000,- eur nebo příslušnou protihodnotu cizí měny na jednu úvěrovou instituci. To znamená, že pro účely stanovení částky, která bude z 
pojištění vyplacena, se všechny vklady u téže úvěrové instituce sečtou. Bude-li mít například vkladatel na spořicím účtu 90.000,- eur a na běžném účtu 20.000,- eur, 
bude mu vyplaceno pouze 100.000,- eur. 
(3) Limit pojištění pro společné účty: 
V případě společných účtů platí limit ve výši 100.000,- eur pro každého vkladatele. 
U společných účtů je při zjištění výše pojištěného vkladu jednotlivých vkladatelů zohledněn každý, na jednotlivého vkladatele připadající podíl na vkladu společného 
účtu, jestliže vkladatelé společného účtu členské instituci systému pojištění vkladů písemně oznámili zvláštní opatření na rozdělení vkladů. Jestliže vkladatelé členské 
instituci zvláštní opatření na rozdělení vkladů na společném účtu písemně neoznámili, budou vklady na společném účtu rozděleny mezi vkladatele stejným dílem.  
Vklady na účtu, k němuž mají dispoziční právo dvě či více osob v postavení členů osobní společnosti nebo asociace, sdružení nebo jiného obdobného seskupení bez 
právní subjektivity, se pro účely uplatnění limitu ve výši 100.000,- eur nebo v příslušné protihodnotě v cizí měně sečtou a nakládá se s nimi, jako by byly uloženy 
jediným vkladatelem. V některých případech (časově omezené pojištěné vklady podle § 12 zákona o pojištění vkladů a odškodnění vkladatelů (ESAEG)) jsou vklady 
pojištěny i nad limit 100.000,- eur nebo protihodnotu v cizí měně. Žádosti o výplatu pojištěných vkladů musí být podle § 12 ESAEG podány v průběhu 12 měsíců od 
vzniku pojistné události fondu pojištění vkladů. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.einlagensicherung.at. 
(4) Výplata: 
Příslušný systém pojištění vkladů je Einlagensicherung der Banken & Bankiers Gesellschaft m.b.H., Börsegasse 11, 1010 Vídeň, telefon: +43 (1) 533 98 03, 
office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at. Vaše vklady (do výše až 100.000,- eur nebo v příslušné protihodnotě v cizí měně) vyplatí nejpozději do 20 
pracovních dnů (do 31. prosince 2018), od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 do 15 pracovních dnů, od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023 do 10 pracovních dnů a od 
31. prosince 2023 do 7 pracovních dnů. 
Jestliže není fond pojištění vkladů schopen během přechodných období v průběhu 7 pracovních dnů po vzniku pojistné události vyplatit vkladateli celou částku 
pojištěného vkladu, musí na žádost vkladatele během 5 pracovních dnů od podání žádosti vyplatit vkladateli ekvivalentní částku pojištěného vkladu, aby mohl pokrýt 
jeho životní náklady. Fond pojištění vkladů má provést výplatu ekvivalentní částky na základě a po přezkoušení žádosti vkladatele, existujících údajů, jakož i údajů, 
které jsou předloženy členskými institucemi. Původní nárok vkladatele na výplatu částky ve výši jeho pojištěného vkladu podle § 13 ESAEG se v tomto případě snižuje 
o ekvivalentní částku, kterou fond pojištění vkladů již vyplatil za účelem pokrytí životních nákladů. Pokud výplatu v uvedených lhůtách neobdržíte, měli byste se na 
systém pojištění vkladů obrátit, neboť po uplynutí určité lhůty může dojít k promlčení nároku na výplatu z tohoto pojištění. Další informace jsou k dispozici 
na internetových stránkách www.einlagensicherung.at. 
Další důležité informace: 
Obecně platí, že systémy pojištění vkladů chrání všechny retailové vkladatele i podniky. Výjimky u určitých typů vkladů jsou uvedeny na internetových stránkách 
příslušného systému pojištění vkladů. Zda jsou určité produkty pojištěny či nikoliv, Vám rovněž na požádání sdělí Vaše úvěrová instituce. Jestliže vklady pojištěny jsou, 
potvrdí úvěrová instituce tuto skutečnost nejpozději od 1.1.2016 také na výpisu z účtu. 

 


