Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů
Základní informace o systému pojištění pohledávek z vkladů:
Vklady u
Waldviertler Sparkasse Bank AG
se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským
soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České
republice podnikající prostřednictvím své organizační
složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II,
IČO org. složky: 49060724, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých
Budějovicích, oddíl A, vložka 2482

Sparkassen-Haftungs Aktiengesellschaft (1).
Grimmelshausengasse 1, 1030 Wien, Rakousko
Telefon: 0043 50100/28456
E Mail: office@s-haftungs.at
Webové stránky: www.s-haftung.at

jsou pojištěny u:
Limit pojištění:

100.000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné
banky (2).

Pokud máte více vkladů u stejné banky:

Všechny Vaše vklady u téže banky se sčítají, jejich
výsledná výše odpovídá maximální výši limitu pojištění
100.000 EUR (2)

Pokud máte společný účet s jednou nebo více osobami:

Limit pojištění 100.000
jednotlivého spolumajitele.

Lhůta pro výplatu náhrady v případě úpadku banky:

20 pracovních dnů (4).

Měna, ve které bude náhrada vyplácena:

EUR

Další informace:

Webové stránky: www.wspk.cz

Jméno a příjmení klienta/Název:

EUR

platí

pro

každého

Datum narození/IČO:

Statutární zástupce:
Číslo účtu:

/7940

Datum:

Klient (majitel účtu) potvrzuje převzetí této informace:

_________________________________
Klient/zákonný zástupce/statutární zástupce

Dodatečné informace (pro všechny nebo některé následující body)
1)

Pojistný systém:
Váš vklad je pojištěn zákonným systémem pojištění pohledávek z vkladů.
Mimo to je Vaše banka součástí institucionálního systému pojištění pohledávek z vkladů, ve kterém se všichni
jeho členové vzájemně podporují z důvodu ochrany před úpadkem. V případě úpadku obdržíte v rámci systému
pojištění pohledávek z vkladů náhradu za Vaše vklady až do výše 100.000 EUR nebo jejich protihodnoty v cizí
měně.

2)

Všeobecná horní hranice limitu pojištění:
Pokud není možné disponovat vkladem, protože banka není schopna dostát svým finančním závazkům,
dochází k odškodnění vkladatelů v rámci systému pojištění pohledávek z vkladů. Předmětný limit pojištění činí
maximálně 100.000 EUR nebo protihodnotu v cizí měně za banku. To znamená, že se při stanovení této částky
sčítají všechny vklady u jedné banky. Pokud má vkladatel například 90.000 EUR na spořicím účtu a 20.000
EUR na běžném účtu, získá náhradu pouze ve výši 100.000 EUR.

3)

Horní hranice limitu pojištění pro společné účty:
U společných účtů platí horní hranice 100.000 EUR pro každého vkladatele.
Vklady na účtu, se kterými mohou disponovat dvě nebo více osob, které jsou členy osobní společnosti nebo
společenství, sdružení nebo obdobného sjednocení bez právní subjektivity, budou při výpočtu horní hranice ve
výši 100.000 EUR nebo jejich protihodnoty v cizí měně sloučeny a na vklad bude nahlíženo jako na vklad
jednoho vkladatele.

V určitých případech jsou vklady pojištěny nad 100.000 EUR nebo jejich protihodnotu v cizí měně (vklady pocházející
z transakcí s nemovitostmi v souvislosti se soukromě využívanými nemovitostmi určenými k bydlení, vklady splňující
zákonně stanovené sociální účely a jsou vázány na určité životní situace vkladatele jako například svatba, rozvod,
odchod do důchodu, výpověď, propuštění, invalidita nebo smrt, vklady pocházející z výplaty pojistných plnění nebo
výplaty odškodného z trestného činu ublížení na zdraví nebo neoprávněného trestněprávního odsouzení, vklady
pocházející z pojistné události vždy během 12 měsíců po dobropisu plnění nebo po okamžiku, od kterého mohou být
tyto vklady právně přípustným způsobem převedeny). Další informace jsou k dispozici na www.s-haftung.at nebo
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs

4)

Výplata náhrady:
Příslušným systémem pojištění vkladů je Sparkassen-Haftung Aktiengesellschaft, Grimmelshausengasse 1,
1030 Wien, Rakousko (od 29.02.2016 adresa: Am Belvedere 1, 1100 Wien, Rakousko), telefon: 0043
501 100/28456, e-mail: office@s-haftung.at, web: www.s-haftung.at.
Vklady Vám budou nahrazeny (až do výše 100.000 EUR nebo jejich protihodnoty v cizí měně) aktuálně
nejpozději do 20 pracovních dnů, v období od 01.01.2019 do 31.12.2020 nejpozději do 15 pracovních dnů,
v období od 01.01.2021 do 31.12.2023 nejpozději do 10 pracovních dnů, v období od 01.01.2024 nejpozději do
7 pracovních dnů.
Pokud pojišťovny nemohou po vzniku pojistné události vyplatit vkladatelům celkovou sumu pojištěných vkladů
během 7 pracovních dnů, jsou až do 31.12.2023 povinny na žádost vkladatele nejpozději do 5 pracovních dnů
od podání žádosti vyplatit přiměřenou částku krytých vkladů na pokrytí životních nákladů.
Pokud jste neobdrželi náhradu během těchto lhůt, kontaktujte systém pro pojištění vkladů, aby nedošlo
k promlčení lhůt pro podání žádosti o náhradu. Další informace jsou k dispozici na www.s-haftung.at.

Další důležité informace:
Obecně jsou prostřednictvím systému pojištění pohledávek z vkladů pojištěny vklady soukromých osob a firem.
Pro určité typy vkladů platí výjimky, které jsou zveřejněny na webu příslušného systému pojištění pohledávek z
vkladů. Vaše banka Vás bude na požádání informovat o tom, které produkty jsou nebo nejsou pojištěny. Banka
potvrdí na výpisu z účtu, že daný typ vkladu je pojištěn.

V případech, ve kterých jsou vklady pojištěny na více než 100.000 EUR, je vkladatel povinen podat u systému
pojištění pohledávek z vkladů, zásadně nejpozději do 12 měsíců od pojistné události (úpadku banky), zvláštní
žádost.

Pojištěné vklady nebudou vyplaceny, pokud má vkladatel vůči bance závazky, které jsou dle zákonných nebo
smluvních ustanovení započitatelné, a které byly splatné před nebo nejpozději v okamžiku vzniku pojistné
události.

U společných účtů je pro výpočet pojištěných vkladů jednotlivých vkladatelů zohledňován podíl každého
vkladatele na vkladech na společném účtu, pokud vkladatelé společného účtu bance sdělili zvláštní podmínky
pro rozdělení vkladu. Pokud vkladatelé neučinili vůči bance písemné oznámení, budou vklady na společném
účtu vkladatelům rozděleny rovným dílem.

