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Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 00 682 420
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 3010/B
SWIFT Code: SLZBSKBA, www.szrb.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OCHRANE VKLADU
V ZMYSLE ZÁKONA Č. 118/1996 Z. Z. O OCHRANE VKLADOV A O ZMENE A DOPLNENÍ
NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
Vklady
v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s. chráni:

Fond ochrany vkladov (*)

Úroveň krytia:

100 000 EUR na vkladateľa a na banku (**)

Ak máte v tej istej banke viacero vkladov:

Všetky vaše vklady v tej istej banke sa „spočítajú“ a na
celkovú sumu sa vzťahuje úroveň krytia vo výške 100 000
EUR (**)

Ak máte spoločný vklad s inou osobou / osobami:

Úroveň krytia vo výške 100 000 EUR sa vzťahuje na
každého vkladateľa samostatne (***)

Lehota na vyplatenie náhrad pri zlyhaní banky:

•

Mena, v ktorej sa náhrada vyplatí:

Eur

Kontakt:

Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 831 01
Bratislava,
Slovenská republika
tel.: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570 e-mail: fov@fovsr.sk

Viac informácií:

www.fovsr.sk

7 pracovných dní v období od 1.1.2024 (****)

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
(*)

Systém zodpovedný za ochranu vášho vkladu:
Váš vklad je chránený zákonným systémom ochrany vkladov v Slovenskej republike, ktorého inštitucionálnu časť
tvorí Fond ochrany vkladov; banka sa nezúčastňuje na inom systéme ochrany vkladov.

(**)

Všeobecná úroveň krytia:
Ak je vklad nedostupný, pretože banka nie je schopná splniť svoje finančné povinnosti, vkladateľom vyplatí
náhradu systém ochrany vkladov. Táto výplata náhrady pokrýva max. 100 000 EUR na banku. To znamená, že
všetky vklady vkladateľa v tej istej banke sa spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má vkladateľ napríklad
vkladový účet, na ktorom je 90 000 EUR, a bežný účet, na ktorom je 20 000 EUR, vyplatí sa mu náhrada len vo
výške 100 000 EUR.

(***) Úroveň krytia pre spoločné vklady:
Pri spoločných vkladoch sa úroveň krytia vo výške 100 000 EUR vzťahuje na každého vkladateľa. Vklady na účte,
na ktorý majú oprávnenie dve alebo viaceré osoby ako členovia súkromnej obchodnej spoločnosti, združenia
alebo zoskupenia podobného charakteru bez právnej subjektivity, sa na účely výpočtu úrovne krytia vo výške
100 000EUR spočítavajú a zaobchádza sa s nimi, ako keby ich vykonal jediný vkladateľ.
V niektorých prípadoch sú vklady chránené v ich plnej výške, a to počas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého
pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne:

a) pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie,
b) súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol zriadený z peňažných
prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z prevodu dedičstva, z prevodu vena, z darovania
pri uzavretí manželstva, z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia
odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia výnosov z investovania
majetku v dôchodkovom fonde zo starobného dôchodkového sporenia, z vyplatenia jednorazového
vyrovnania z doplnkového dôchodkového sporenia, alebo v dôsledku úmrtia,
c) bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným činom
alebo krivým obvinením.
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Vyššie uvedené skutočnosti vkladateľ oznámi banke bezodkladne po pripísaní sumy vkladu v banke.
Viac informácií možno získať na stránke www.fovsr.sk.
(****) Vyplatenie náhrad:
Zodpovedným systémom ochrany vkladov je Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, telefónne číslo: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570, e-mail: fov@fovsr.sk. Vyplatí vám
náhradu za vaše vklady (až do výšky 100 000 EUR) najneskôr do 7 pracovných dní v prípade zlyhania
banky v období od 1.1.2024.
Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky chránené nedostupné vklady
toho istého vkladateľa v jednej banke, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými.
Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady
vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými a pripočítajú sa k nedostupnému
vkladu vkladateľa. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky
splatné záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými; na neskoršie
zmeny tohto stavu sa neprihliada.
Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
Viac informácií možno získať na stránke www.fovsr.sk.
V prechodnom období od 15.10.2015 do 31.12.2023 sú určené lehoty na vyplatenie náhrad Fondom
ochrany vkladov takto:
•
do 20 pracovných dní v období od 15.10.2015 do 31.12.2018,
•
do 15 pracovných dní v období od 1.1.2019 do 31.12. 2020,
•
do 10 pracovných dní v období od 1.1.2021 do 31.12.2023.
Ak vám náhrada nebola vyplatená v týchto lehotách, mali by ste kontaktovať systém ochrany vkladov,
keďže po určitej lehote môže dôjsť k premlčaniu lehoty na uplatnenie nároku na vyplatenie náhrady. Ďalšie
informácie možno získať na stránke www.fovsr.sk.
INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
Vo všeobecnosti sú všetci retailoví vkladatelia a podniky kryté systémom ochrany vkladov. Odchýlky týkajúce
sa niektorých vkladov sú uvedené na adrese webového sídla zodpovedného systému ochrany vkladov. Vaša
banka vám na požiadanie poskytne informácie aj o tom, či sú niektoré produkty kryté, alebo nie. Ak sú vklady
kryté, banka vám to potvrdí aj na výpise z účtu.
Potvrdenie o prevzatí „Základných informácií o ochrane vkladu“:
Dátum

Za:

Miesto

Pečiatka
Titul, meno a priezvisko
Funkcia
Podpis

Určené pre interné potreby banky:
Overenie oprávnenej/-ných osoby/osôb konať v mene žiadateľa:
Podpis oprávnenej osoby overený na základe preukazu totožnosti ............................................. dňa ...............................
Podpis oprávnenej osoby overený na základe preukazu totožnosti ............................................. dňa ...............................
Meno a priezvisko firemného poradcu ............................................................................. Podpis ...............................
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