Informačný hárok pre vkladateľov
Základné informácie o ochrane vkladov:
Vklady v BKS Bank AG sú chránené prostredníctvom:

Einlagensicherung AUSTRIA GmBH(1)

Horná hranica zabezpečenia:

100.000,- EUR na každého vkladateľa a každú peňažnú inštitúciu (2)

Ak máte viacero vkladov v BKS Bank AG:

Všetky Vaše vklady v tej istej peňažnej inštitúcii
budú „spočítané“ a celková suma podlieha hornej
hranici 100.000,- EUR (2)

Ak máte spoločný účet s jednou alebo viacerými
inými osobami:

Horná hranica 100.000,- EUR platí pre každého
jedného vkladateľa (3)

Lehota náhrady v prípade platobnej neschopnosti
peňažnej inštitúcie:

7 pracovných dní (4)

Mena náhrady:

Euro

Kontaktné údaje:

Einlagensicherung AUSTRIA GmBH
Wipplingerstraße 34/4/DG4
1010 Viedeň, Rakúsko
E: office@einlagensicherung.at

Ďalšie informácie:

www.einlagensicherung.at

Dodatočné informácie:
(1)

Systém pre ochranu vkladov slúžiaci na zabezpečenie Vášho vkladu:
Váš vklad podlieha ochrane zákonného systému pre ochranu vkladov . V prípade insolventnosti Vašej peňažnej inštitúcie Vám budú Vaše vklady v každom prípade nahradené do výšky 100.000,- EUR alebo v protihodnote v cudzej mene.
(2)

Všeobecná horná hranica zabezpečenia:
V prípade, ak by vklad nebol k dispozícii z dôvodu, že peňažná inštitúcia nemôže plniť svoje finančné záväzky, vkladatelia budú odškodnení zo systému ochrany vkladov. Predmetná suma krytia má maximálnu
výšku 100.000,- EUR alebo jej protihodnota v cudzej mene na každú peňažnú inštitúciu. To znamená, že pri
zisťovaní tejto sumy budú všetky vklady uložené v tej istej peňažnej inštitúcii spočítané. Ak má napríklad
jeden vkladateľ na sporiacom účte 90.000,- EUR a 20.000,- EUR na bežnom účte, bude mu nahradených
maximálne 100.000,- EUR.
(3)

Horná hranica zabezpečenia pre spoločné účty:
V prípade spoločných účtov platí horná hranica vo výške 100.000,- EUR na každého vkladateľa.
V prípade spoločných účtov je pri výpočte vkladov na náhradu jednotlivých vkladateľov potrebné brať do
úvahy podiel na vkladoch spoločného účtu, pripadajúci na každého vkladateľa, ak vkladatelia spoločného
účtu písomnou formou oznámili členskej inštitúcii osobitné pokyny pre rozdelenie vkladov. Ak vkladatelia

členskej inštitúcii pokyny pre rozdelenie vkladov na spoločnom účte nedoručili v písomnej forme, potom
sa vklady na spoločnom účte rozdelia vkladateľom rovnakými dielmi.
Vklady na účte, ktorými môžu disponovať dve alebo viaceré osoby ako členovia osobnej spoločnosti,
spolku, združenia alebo podobnej organizácie bez právnej subjektivity, budú pri výpočte hornej hranice
100.000,- EUR alebo jej protihodnoty v cudzej mene spočítané a považované za vklad jedného investora.
V niektorých prípadoch (viď „Ďalšie dôležité informácie“) sú vklady chránené aj nad hranicu 100.000,- EUR
alebo jej protihodnoty v cudzej mene. Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.einlagensicherung.at.
(4)

Náhrada:
Príslušný systém ochrany vkladov je zabezpečovacia inštitúcia Einlagensicherung AUSTRIA GmBH, Wipplingerstraße 34/4/DG4, A -1010 Viedeň, office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at. Vaše
vklady Vám budú nahradené (do 100.000,- EUR alebo jej protihodnoty v cudzej mene ) od 01. januára 2024
najneskôr do 7 pracovných dní. Do tohto okamihu platia nasledovné lehoty náhrady v rámci nasledovných
prechodných období:
a) od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020: do 15 pracovných dní;
b) od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023: do 10 pracovných dní.
Počas týchto prechodných období musia zabezpečovacie inštitúcie, ak nemôžu vkladateľovi nahradiť celú
sumu krytých vkladov do siedmich pracovných dní po vzniku zabezpečovacej udalosti, na žiadosť vkladateľa
vyplatiť vkladateľovi do piatich pracovných dní od podania žiadosti primeranú sumu krytých vkladov, aby
pokryli jeho životné náklady. Zabezpečovacie inštitúcie musia príslušnú sumu vyplatiť na základe a po overení žiadosti vkladateľa, na základe údajov, ktoré už majú k dispozícii, ako aj na základe údajov, poskytnutých
od členských inštitúcií. Pôvodný nárok vkladateľa na vyplatenie sumy vo výške jeho krytých vkladov podľa §
13 ESAEG (zákon o ochrane vkladov a odškodnení investorov) sa v tomto prípade znižuje o primeranú
sumu na krytie životných nákladov vyplatenú zabezpečovacou inštitúciou.
Ak ste náhradu v rámci týchto lehôt nedostali, mali by ste kontaktovať systém zabezpečenia vkladov, keďže
doba platnosti pre nároky na náhradu môže po určitej lehote vypršať. Ďalšie informácie sú k dispozícii na
www.einlagensicherung.at.
Ďalšie dôležité informácie:
Vklady privátnych klientov a spoločností sú vo všeobecnosti kryté systémami pre ochranu vkladov. Výnimky
platné pre určité druhy vkladov sú zverejnené na webových stránkach príslušných systémov na ochranu
vkladov. Vaša peňažná inštitúcia Vás bude na požiadanie informovať o tom, či sú určité produkty kryté alebo
nie. Ak vklady podliehajú ochrane, peňažná inštitúcia to potvrdí aj na výpise z účtu.
Podľa § 10 ods. 1 ESAEG podliehajú vklady ochrane s nasledovnými výnimkami:
1. Vklady, s ktorými nakladajú iné peňažné inštitúcie CRR vo vlastnom mene a na vlastný účet;
2. Vlastné prostriedky podľa čl. 4 ods. 1 č. 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
3. Vklady, ktoré vznikli v súvislosti s transakciami, na základe ktorých v rámci trestného konania boli osoby
právoplatne odsúdené. Tieto trestné konania boli vedené v Rakúsku z dôvodu prania špinavých peňazí
(§165 trestného zákonníka –Strafgesetzbuch, StGB, BGBI. č. 60/1974) alebo tieto osoby boli právoplatne odsúdené v rámci iných trestných konaní v súvislosti s praním špinavých peňazí podľa čl. 1 ods. 2
smernice 2005/60/ES;
4. Vklady finančných inštitúcií podľa čl. 4 ods. 1 č. 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
5. Vklady firiem obchodujúcich s cennými papiermi podľa čl. 4 ods. 1 č. 1 smernice 2004/39/ES;
6. Vklady, pri ktorých do vzniku zabezpečovacej udalosti nikdy nebola zistená identita ich vlastníka podľa
§§ 40 až 41 zákona o bankách (Bankwesengesetz - BWG), iba ak by bola identifikácia podľa §§ 40 až 41
zákona o bankách doplnená do dvanástich mesiacov od vzniku zabezpečovacej udalosti;
7. Vklady poisťovní a zaisťovní podľa čl. 13 č. 1 až 6 smernice 2009/138/ES;

8. Vklady organizácií z dôvodu spoločných investícií;
9. Vklady penzijných a dôchodkových fondov;
10. Vklady štátnych orgánov, najmä vklady štátov, regionálnych a miestnych orgánov ako aj centrálnej
správy;
11. Dlhopisy peňažnej inštitúcie a záväzky z vlastných akceptov a jednoduchých zmeniek.
Vklady podliehajúce ochrane nad 100.000,- EUR a do výšky 500.000,- EUR sa považujú za
„časovo obmedzené kryté vklady“, ak sú splnené nasledovné predpoklady (§12 ESAEG):
1. Vklady
a) vznikajú z transakcií s nehnuteľnosťami v súvislosti so súkromne využívanými nehnuteľnosťami na
bývanie alebo
b) spĺňajú zákonom dané sociálne účely a nadväzujú na určité životné udalosti vkladateľa, ako napr.
svadba, rozvod, nástup do dôchodku, výpoveď, prepustenie, invalidita alebo smrť alebo
c) sú založené na vyplatení poistných plnení alebo vyplatení odškodného za telesnú ujmu, spôsobenú
trestným činom alebo odškodného za nespravodlivé trestnoprávne odsúdenie a
2. zabezpečovacia udalosť nastáva do dvanástich mesiacov od pripísania sumy na účet alebo od okamihu,
od ktorého je možné tieto vklady previesť právne prípustným spôsobom.
Žiadosti o preplatenie „časovo obmedzených krytých vkladov“ je potrebné predkladať zabezpečovacej inštitúcii do dvanástich mesiacov od vzniku zabezpečovacej udalosti.
Vklady podliehajúce ochrane nebudú zabezpečovacou inštitúciou vyplatené vtedy, ak sa v posledných 24
mesiacoch pred vznikom zabezpečovacej udalosti neuskutočnila žiadna transakcia v súvislosti s vkladom a
ak je hodnota tohto vkladu menšia ako správne náklady, ktoré by pri vyplatení vznikli zabezpečovacej inštitúcii.
V určitých prípadoch môže zabezpečovacia inštitúcia odložiť alebo vylúčiť vyplatenie vkladov. Tieto prípady
sú bližšie upravené v § 14 ods. 2 a 3 ESAEG.
Pri výpočte vkladov spadajúcich pod systém ochrany vkladov sa nezohľadňujú také vklady, ktoré sú spojené so záväzkami vkladateľa voči peňažnej inštitúcii, a sú podľa zákonných alebo zmluvných ustanovení
započítateľné a boli splatné pred okamihom alebo najneskôr v okamihu vzniku zabezpečovacej udalosti.
Údaje o klientoch minimálne v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, adresa, emailová adresa, číslo účtu, zostatok na účte BKS Bank AG poskytuje spoločnosti Einlagensicherung AUSTRIA GmBH, Viedeň, Rakúsko, na účely ochrany vkladov klientov v BKS Bank AG.
V ostatnom odkazujeme na zákonné ustanovenia zákona o ochrane vkladov a odškodnení investorov
(ESAEG), ako aj na webovú stránku ochrany vkladov (www.einlagensicherung.at) pre ďalšie informácie.
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