Skupaj premoremo več.
I N F O R M AC I J S K I V P R A Š A L N I K Z A N A L O Ž B E N I K A v s k l a d u z 2 . o d s t . 3 8 . č l . i n 5 2 .
čl. av strijskega Zakona o zav arov anju vlog in odškodnini v lagateljem (ESAEG)
Temeljne informacije o zavarovanju vlog
Vloge pri PARTNER BANK AG so zavarovane pri:

Einlagensicherung der Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.H (1)

Zgornja meja zavarovanja:

100.000,00 € na vlagatelja na kreditno institucijo (2)

Če imate več vlog pri isti kreditni instituciji:

Vse Vaše vloge pri isti kreditni instituciji se „seštejejo“, za skupno
vsoto pa velja zgornja meja 100.000,00 € (2)

Če imate skupni račun z eno ali več drugimi osebami:

Zgornja meja v višini 100.000,00 velja za vsakega posameznega
vlagatelja (3)

Rok za nadomestilo ob plačilni nesposobnosti kreditne institucije:

20 delovnih dni do 31. 12. 2018, po tem glej (4)

Valuta nadomestila:

Evro

Kontaktni podatki:

Einlagensicherung der Banken & Bankiers Gesellschaft m.b.H.
Börsegasse 11, 1010 Wien,
telefon: +43 (1) 533 98 03,
faks: + 43 (1) 533 98 03 – 5,
e-pošta: office@einlagensicherung.at

Več informacij:

www.einlagensicherung.at

Potrditev prejema s strani vlagatelja/vlagateljev:

_________________

____________________________

Datum

Ime/priimek 1. vlagatelja/imetnika računa

_________________

____________________________

Datum

Ime/priimek 2. vlagatelja/imetnika računa

________________

____________________________

Rojstni datum

Podpis 1. vlagatelja/imetnika računa

________________

____________________________

Rojstni datum

Podpis 2. vlagatelja/imetnika računa

Dodatne informacije
(1) Sistem zavarovanja vlog, pristojen za zavarovanje Vaše vloge:
Vašo vlogo krije pogodbeni sistem zavarovanja vlog, ki je uradno priznan kot sistem za zavarovanje vlog. V primeru plačilne nesposobnosti Vaše kreditne institucije
prejmete nadomestilo za Vaše vloge do višine 100.000,00 € ali v protivrednosti v tuji valuti.
(2) Splošna zgornja meja zavarovanja:
Če katera vloga ne bi bila razpoložljiva, ker kreditna institucija ne more izpolnjevati svojih finančnih obveznosti, bodo vlagatelji prejeli nadomestilo s strani sistema
zavarovanja vlog. Zadevna krovna vsota znaša največ 100.000,00 € ali protivrednost v tuji valuti na kreditno institucijo. To pomeni, da se ob izračunu te vsote
seštejejo vse vloge, hranjene pri isti kreditni instituciji. Če ima vlagatelj naprimer 90.000,00 € na varčevalnem računu in 20.000,00 € na žiro računu, prejme
nadomestilo zgolj v višini 100.000,00 €.
(3) Zgornja meja zavarovanja za skupne račune:
Pri skupnih računih velja zgornja meja 100.000,00 € za vsakega vlagatelja.
Pri skupnih računih je za izračun vlog posameznih vlagateljev, pri katerih je možno nadomestilo, potrebno upoštevati delež vlog skupnega računa, ki pripada
vsakemu vlagatelju, če so vlagatelji skupnega računa kreditni instituciji članici pisno posredovali posebna določila za razdelitev vlog. Če vlagatelji kreditni instituciji
članici niso pisno posredovali določil za razdelitev vlog na skupnem računu, se morajo vloge skupnega računa med vlagatelje razdeliti v enakih delih. Vloge na
računu, s katerim lahko razpolagajo dve ali več oseb kot članice osebne družbe, združbe, združenja ali podobnega združevanja brez pravne sposobnosti, pa se vloge
ob izračunu zgornje meje 100.000,00 € ali protivrednosti v tuji valuti združijo in obravnavajo kot vloga enega samega vlagatelja. V nekaterih primerih (časovno
omejene krite vloge po 12. členu avstrijskega Zakona o zavarovanju vlog in odškodnini vlagateljem (ESAEG)) so vloge zavarovane do višine, ki presega 100.000,00 €
ali protivrednost v tuji valuti. Zahtevke za nadomestilo kritih vlog po 12. členu ESAEG je potrebno zavarovalni ustanovi predložiti v roku dvanajstih mesecev po
nastopu zavarovalnega primera. Več informacij dobite na www.einlagensicherung.at.
(4) Nadomestilo:
Pristojni sistem za zavarovanje vlog je avstrijska zavarovalnica vlog bank in bankirjev, Einlagensicherung der Banken & Bankiers Gesellschaft m.b.H., Börsegasse
11, 1010 Wien, telefon: +43 (1) 533 98 03, office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at. Nadomestilo za Vaše vloge (do 100.000,00 € ali
protivrednosti v tuji valuti) Vam bo zagotovila najkasneje v 20 delovnih dneh (do 31. decembra 2018), od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020 v 15 delovnih dneh,
od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2023 v 10 delovnih dneh in od 31. decembra 2023 dalje v 7 delovnih dneh.
Med prehodnimi časovnimi obdobji morajo zavarovalne institucije, če celotnega zneska kritih vlog vlagateljem ne morejo zagotoviti v sedmih delovnih dneh po
nastopu zavarovalnega primera, vlagatelju na njegovo zahtevo v petih delovnih dneh po vložitvi zahtevka izplačati primeren znesek kritih vlog za pokritje njegovih
življenjskih stroškov. Zavarovalne institucije morajo izplačilo primernega zneska izvesti na podlagi in po preverbi zahtevka vlagatelja, podatkov, s katerimi že
razpolagajo, ter podatkov, ki jim jih morajo zagotoviti institucije članice. Izvorna pravica vlagatelja do izplačila zneska v višini njegovih kritih vlog v skladu s 13. členom
ESAEG se v tem primeru zmanjša za primerni znesek za pokritje življenjskih stroškov, ki ga izplača zavarovalna institucija. Če nadomestila v teh rokih niste prejeli, se
obrnite na sistem za zavarovanje vlog, ker je lahko čas veljavnosti za zahtevke za nadomestila po določenem roku potekel. Več informacij dobite na
www.einlagensicherung.at. Druge pomembne informacije: Vloge privatnih strank in podjetij na splošno krijejo sistemi zavarovanja vlog. Izjeme, ki veljajo za
določene vloge, so objavljene na spletni strani pristojnega sistema za zavarovanje vlog. Vaša kreditna institucija Vas bo na željo obvestila tudi o tem, ali so določeni
produkti pokriti ali ne. Če je za vloge možno nadomestilo, bo kreditna institucija najkasneje od 1. 1. 2016 dalje to potrdila tudi na izpisku računa.
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