
Spoločne dosiahneme viac. 

INFORM ÁCI A PR E V KL AD AT EĽ A podľa  §§  38  ods .  2 ,  52  E S AEG (Zákon  o  po is ten í  
v k ladov  a  odškodnen í  inv estora )  

Základné informácie o ochrane vkladov 

Vklady v PARTNER BANK sú poistené: Einlagensicherung der Banken und Bankiers 
Gesellschaft m.b.H (1) 

Limit ochrany: € 100.000,00 na jedného vkladateľa v jednej banke (2) 

Ak máte viac vkladov v tej istej banke: Všetky vklady v jednej banke budú spočítané a na tento 
súčet bude uplatnený limit € 100.000,00 (2) 

Ak máte spoločný účet s jednou alebo viacerými 
osobami: 

Horná hranica € 100.000,00 platí pre každého jednotlivého 
vkladateľa (3) 

Lehota pre výplatu náhrady za vklad v prípade platobnej 
neschopnosti banky: 20 pracovných dní do 31.12.2018, následne viď (4) 

Mena náhrady: EUR 

Kontaktné údaje: 

Einlagensicherung der Banken & Bankiers GmbH 
Börsegasse 11, 1010 Wien 
telefón: +43 (1) 533 98 03, 
fax: + 43 (1) 533 98 03 – 5 
e-mail: office@einlagensicherung.at 

Ďalšie informácie: www.einlagensicherung.at 

Potvrdenie o prijatí vkladateľom/ vkladateľmi : 

_________________      _____________________________________________    _________________       __________________________________ 
Dátum             Meno a priezvisko 1. vkladateľa/majiteľa účtu       Dátum narodenia        Podpis 1. vkladateľa/ majiteľa účtu 

_________________      _____________________________________________       _________________     __________________________________ 
Dátum           Meno a priezvisko 2. vkladateľa/majiteľa účtu        Dátum narodenia        Podpis 2. vkladateľa/ majiteľa účtu 

Doplňujúce informácie 

(1) Príslušný systém ochrany Vašich vkladov: 
Váš vklad je chránený v rámci zákonného systému ochrany vkladov a v rámci zmluvného systému ochrany vkladov. V 
prípade insolventnosti Vašej banky Vám budú vklady vyplatené až do € 100.000,00 alebo v príslušnej protihodnote 
cudzej meny.  
(2) Všeobecný limit ochrany: 
Ak nebude vklad k dispozícii, pretože banka nie je schopná vyrovnať svoje finančné záväzky, budú vkladatelia 
odškodnení zo strany systému ochrany vkladov. Rozsah krytia činí najviac € 100.000,00 alebo príslušnú protihodnotu 
cudzej meny na jednu banku. To znamená, že na účely stanovenia tejto sumy, ktorá bude zo systému ochrany 
vyplatená, sa všetky vklady v rovnakej banke spočítajú. Ak bude mať vkladateľ napríklad na sporiacom účte 
€ 90.000,00 a na bežnom účte € 20.000,00, bude mu vyplatená iba suma € 100.000,00. 
(3) Limit ochrany pre spoločné účty: 
V prípade spoločných účtov platí limit vo výške € 100.000,00 pre každého vkladateľa. 
V prípade spoločných účtov je pri náhrade nedostupných vkladov jednotlivých vkladateľov zohľadnený každý, na 
jednotlivého vkladateľa pripadajúci, podiel na vklade spoločného účtu, ak vkladatelia spoločného účtu účastníkovi 
systému ochrany vkladov písomne oznámili osobitné pravidlá pre rozdelenie. Ak vkladatelia účastníkovi systému 
pravidlá rozdelenia vkladov na spoločnom účte písomne neoznámili, budú vklady na spoločnom účte rozdelené medzi 
vkladateľov rovnakým dielom. Vklady na účte, ku ktorému majú dispozičné právo dve alebo viac osôb v postavení členov 
osobnej spoločnosti alebo asociácie, združenia alebo iného obdobného zoskupenia bez právnej subjektivity, budú pre 
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účely uplatnenia limitu vo výške € 100.000,00 alebo v príslušnej protihodnote v cudzej mene spočítané a bude s nimi 
naložené ako s vkladom uloženým jediným vkladateľom. V niektorých prípadoch (vklady s časovo obmedzeným krytím 
podľa § 12 zákona o poistení vkladov a odškodnení investora (ESAEG)) sú vklady chránené i nad limit € 100.000,00 
alebo príslušnú protihodnotu v cudzej mene. Žiadosti o náhradu nedostupných vkladov je potrebné podľa § 12 ESAEG 
podať inštitúcii pre ochranu vkladov v priebehu 12 mesiacov od vzniku poistnej udalosti. Ďalšie informácie sú k dispozícii 
na www.einlagensicherung.at. 
(4) Náhrada: 
Príslušný systém ochrany vkladov je Einlagensicherung der Banken & Bankiers Gesellschaft m.b.H., Börsegasse 11, 
1010 Viedeň, telefón: +43 (1) 533 98 03, office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at. Vaše vklady (až 
do výšky € 100.000,00 alebo príslušnú protihodnotu v cudzej mene) vyplatí najneskôr do 20 pracovných dní  
(do 31. decembra 2018), od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 do 15 pracovných dní, od 1. januára 2021  
do 31. decembra 2023 do 10 pracovných dní a od 31.decembra 2023 do 7 pracovných dní. 
Ak inštitúcia pre ochranu vkladov nebude schopná počas prechodného obdobia v priebehu 7 pracovných dní od vzniku 
poistnej udalosti vyplatiť vkladateľovi celú sumu chráneného vkladu, musí na žiadosť vkladateľa, a to v priebehu 5 
pracovných dní od podania žiadosti, vyplatiť vkladateľovi adekvátnu sumu nedostupného vkladu na pokrytie jeho 
životných nákladov.Inštitúcia pre ochranu vkladov zrealizuje úhradu adekvátnej sumy na základe a po preverení žiadosti 
vkladateľa, existujúcich údajov, ako aj údajov, ktoré sú predložené účastníkmi systému ochrany vkladov. Pôvodný nárok 
vkladateľa na úhradu sumy vo výške jeho chráneného vkladu podľa § 13 ESAEG sa znižuje o adekvátnu sumu, ktorú 
inštitúcia pre ochranu vkladov už vyplatila za účelom pokrytia životných nákladov. Pokiaľ vyplatenie v uvedených 
lehotách neobdržíte, obráťte sa na systém ochrany vkladov, pretože po uplynutí určitej lehoty môže dôjsť k premlčaniu 
nároku na náhradu. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetových stránkach www.einlagensicherung.at. 
Ďalšie dôležité informácie:  
Všeobecne platí, že systémy ochrany vkladov chránia všetkých retailových vkladateľov i podniky. Výnimky pri určitých 
typoch vkladov sú uvedené na internetových stránkach príslušného systému ochrany vkladov. Či sú určité produkty 
chránené alebo nie, Vám rovnako na požiadanie oznámi Vaša banka. Ak sú vklady chránené, potvrdí banka túto 
skutočnosť najneskôr od 1.1.2016 vo výpise z účtu. 
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