POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU stanovuje všem členským státům upravit
systém pojištění vkladů. Na základě nového rakouského zákona o pojištění vkladů ESAEG
(Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz = Zákon o pojištění pohledávek z vkladů a
odškodnění investorů) jsou vklady pojištěny jako dosud až do výše 100.000 EUR pro jednu
oprávněnou osobu (klienta) u jedné banky. V některých případech jsou vklady pojištěny dokonce až
do výše 500.000 EUR. Shrnuli jsme pro Vás podstatné body:

Kde jsou vklady pojištěny?
•

Vklady jsou pojištěny u Sparkassen-Haftungs GmbH, Wien, Rakousko,
webové stránky www.s-haftung.at

Které vklady jsou pojištěny?
•
•
•

Vklady až do výše 100.000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky. Stejně tak u
společných účtů platí tato částka pro každého jednotlivého spolumajitele.
Ve zvláštních případech (např. při výplatě odstupného nebo při koupi soukromých
nemovitostí) existuje po dobu až 12 měsíců zvýšené pojištění, a to až do 500.000 EUR
Vklady ve všech cizích měnách

Pro koho je pojištění vkladů určeno?
• Pojištěny jsou vklady všech klientů, s výjimkou:
1. Vklady, které ostatní úvěrové instituce spravují vlastním jménem a na vlastní účet
2. Vlastní prostředky dle čl. 4 odst. 1 č. 118 nařízení EU č. 575/2013
3. Vklady, které vznikly v souvislosti s transakcemi, na základě kterých byly v Rakousku
pravomocně odsouzeny osoby v souvislosti s praním špinavých peněz (§ 165
rakouského trestního řádu – St.GB, BGBl. Č. 60/1974) nebo v souvislosti s jiným
trestním stíháním, v souvislosti s praním špinavých peněz dle čl. 1 odst. 2 evropské
směrnice 2005/60/EG
4. Vklady finančních institucí dle čl. 4 odst. 1 č. 26 evropského nařízení č. 575/2013
5. Vklady obchodníků s cennými papíry dle čl. 4 odst. 1 č. 1 směrnice 2004/39/EG
6. Vklady pojišťoven a zajišťoven dle čl. 13 č. 1 až 6 evropské směrnice 2009/138/EG
7. Vklady subjektů kolektivního spoření
8. Vklady penzijních fondů
9. Vklady státní správy, především vklady států, regionálních a místních orgánů,
centrálních správních orgánů
10. Dluhopisy úvěrové instituce a závazky vyplývající z akceptů a vlastních směnek

Které produkty jsou pojištěny?
•
•

Běžné účty, vkladní knížky, termínované vklady, kapitálové vklady, spořicí účty
Stavební spoření

Kterých účtů se pojištění vkladů netýká?
•
•
•

Depozita cenných papírů
Vklady institucí jako např. banky, pojišťovny, investiční společnosti, penzijní fondy vkladů
Vklady státu a územních samosprávných celků

Kdy vzniká nárok na výplatu náhrady?
•
•
•
•

Při úpadku banky
Nad bankou byla zavedena dočasná správa
Bance byla zrušena účast v systému platebního styku
FMA (rakouský dohledový orgán nad finančními trhy) zjistil, že banka není z finančních
důvodů schopna vyplácet splatné vklady a v aktuálním výhledu toho nebude schopna ani
v budoucnu.

Jak probíhá výplata v případě úpadku banky?
• Pokud by došlo k úpadku banky, bude na webových stránkách pojistného systému zveřejněn
formulář k podání žádosti o výplatu
• Lhůta pro podání žádosti je jeden rok od pojistné události
• Výplata proběhne nejpozději do 7 pracovních dnů

Dodatečné informace k pojištění vkladů a odškodnění investorů jsou k dispozici v „Informačním
přehledu
o
systému
pojištění
pohledávek
z
vkladů“
a
také
online
na
www.erstebank.at/einlagensicherung popřípadě www.sparkasse.at/einlagensicherung. Zde je
k dispozici také plný text zákona ESAEG (v německém jazyce).

