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Informácia o ochrane vkladov 
 

v zmysle § 12 ods. 4, písm. c) a h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o 
ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
„zákon“). 

 
 
 

I. Chránený vklad 
 

Chránený vklad 
 

a) pohľadávka fyzickej osoby alebo právnickej osoby určenej zákonom (ďalej „vkladateľ") na výplatu 
peňažných prostriedkov, ktoré banke zveril vkladateľ pri bankovom obchode vykonanom vo svojom 
mene a na svoj účet alebo ktoré banka prijala ako sumy platobných operácií alebo iné platby v 
prospech vkladateľa, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto 
peňažných prostriedkov; 

b) vklad, ktorý je podľa záznamov vykonaných bankou v jej informačnom systéme alebo vo 
vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými, vedený 
pre viac vkladateľov s rozsahom údajov o každom vkladateľovi najmenej podľa § 3 ods. 4 písm. a) 
zákona (ďalej „spoločný vklad"); 

c) notárska úschova uložená v banke, ak oprávneným príjemcom peňažných prostriedkov z tejto 
úschovy je alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené zákonom, a ak pred dňom, keď sa vklady 
stali nedostupnými podľa, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnej banke alebo 
pobočke zahraničnej banky písomné oznámenie s údajmi o každom oprávnenom príjemcovi 
najmenej v rozsahu podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona. 

 
II. Krytý vklad 

 
Krytý vklad 

 
a) chránený vklad v jeho plnej výške, najviac však súhrn chránených vkladov jedného vkladateľa v 

jednej banke, ktorá sa rovná hornej hranici náhrady poskytovanej podľa zákona za nedostupný 
vklad, tzn. najviac vo výške 100.000 EUR; 

b) chránený vklad v jeho plnej výške bez obmedzenia hornej hranice náhrady, a to počas dočasného 
obdobia a za podmienok ustanovených zákonom. 

 
III. Vylúčenie z ochrany vkladov 

 
Chránený nie je: 

 
a) vklad, ktorý podľa záznamov vykonaných bankou v jej informačnom systéme alebo vo 

vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými, nie je 
vedený pre vkladateľa najmenej v rozsahu údajov o vkladateľovi, ktorými sú 

 
1. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu vkladateľa, ak je 

vkladateľom fyzická osoba, 
2. názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická 

osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, ako aj označenie úradného registra alebo inej 
úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo 
evidencie, 
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b) vklad na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa, najmä vklad potvrdený vkladnou 
knižkou na doručiteľa, vkladovým listom na doručiteľa alebo pokladničnou poukážkou na 
doručiteľa, 

c) vklad, ktorý je finančným nástrojom, ak zákon neustanovuje inak, 
d) vklad, ktorého istina nie je splatná v nominálnej hodnote, 
e) vklad, ktorého istina je splatná v nominálnej hodnote len na základe osobitnej záruky 

alebo za predpokladu splnenia dohody bankou alebo treťou stranou, 
f) vklad banky alebo pobočky zahraničnej banky vykonaný vo vlastnom mene a na vlastný účet 

vrátane vkladu, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky, 
g) vklad nadobudnutý v dôsledku činnosti, za ktorú bol páchateľ v trestnom konaní právoplatne 

odsúdený za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
h) vklad finančnej inštitúcie, 
i) vklad obchodníka s cennými papiermi, 
j) vklad poisťovne a zaisťovne, 
k) vklad subjektu kolektívneho investovania, 
l) vklad dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde, 
m) vklad doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 
n) vklad orgánu verejnej moci, 
o) vklad vo forme dlhového cenného papiera vydaného bankou alebo vo forme vlastnej zmenky alebo 

šeku. 
 

IV. Nedostupný vklad 
 

Vklad sa považuje za nedostupný, ak je 
 

a) uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá bola vyhlásená za neschopnú vyplácať 
vklady, 

b) uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, v ktorej bolo pozastavené nakladanie s 
vkladmi v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní podľa 
osobitného zákona, ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením banky za 
neschopnú vyplácať vklady. 

 
V. Náhrada za nedostupný vklad 

 
Za nedostupný vklad v banke má vkladateľ právo na náhradu od fondu v eurách alebo aj v príslušnej mene 
iného členského štátu. Namiesto vkladateľa má právo na náhradu iná osoba, ktorej vklady sú chránené 
týmto zákonom, ak to ustanovuje zákon. 

 
Za nedostupný vklad chránený zákonom, poskytuje fond v súhrne jednému vkladateľovi alebo inej osobe 
oprávnenej podľa zákona náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur, ak 
zákon neustanovuje inak. 

 
Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky chránené nedostupné vklady 
toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych 
úschovách chránených zákonom, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými. Pri 
každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi 
nepreukážu iné podiely jednotlivých vkladateľov. 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. 

 
Ak nie je hodnoverne preukázaná iná výška vkladu alebo záväzku vkladateľa voči banke, je rozhodujúci 
záznam v evidencii banky. 
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Fond poskytuje náhradu v plnej výške vkladu aj nad hornú hranicu náhrady za krytý vklad (tzn. nad 100.000 
EUR) pri vzniku ich nedostupnosti 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 iného plnenia podľa osobitného predpisu alebo v dôsledku úmrtia, 

c) bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej 
trestným činom alebo krivým obvinením. 

 
Tieto skutočnosti musí vkladateľ oznámiť banke pri pripísaní alebo bezodkladne po pripísaní sumy vkladu v 
banke. 

 
VI. Vyplácanie náhrad za nedostupný vklad 

 
Vyplácanie náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady sa skončí: 

 
a) do 20 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období od 15. októbra 

2015 do 31. decembra 2018, 
b) do 15 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období od 1. januára 

2019 do 31. decembra 2020, 
c) do 10 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období od 1. januára 

2021 do 31. decembra 2023, 
d) najneskôr do siedmich pracovných dní od vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady, alebo 

od doručenia vykonateľného rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní, v 
dôsledku ktorého bola pozastavené nakladanie s vkladmi, pri vyplácaní náhrad v období od 1. 
januára 2024. 

 
Osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, musí preukázať podľa druhu vkladu, že 
má právo na výplatu náhrady za tento vklad; toto právo sa preukazuje najmä dokladom o vkladovom vzťahu 
alebo rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu verejnej moci. 

 
Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň preukázať svoju totožnosť. 

 
Právnická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň predložiť výpis z úradného registra 
alebo z inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na 
náhradu. 

 
Zástupca vkladateľa musí preukázať aj svoju totožnosť a odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu 
dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie. Ak ide o právnickú osobu, za ktorú 
neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, musí byť na tomto doklade úradne osvedčený podpis 
štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. 

 
Ak vkladateľ alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec musí 
preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom 
splnomocniteľa. Ak je splnomocniteľom právnická osoba, na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený 
podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. 

 
Ak je plnomocenstvo alebo iný doklad, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie, napísané 
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čiastočne alebo úplne v cudzom jazyku, spolu s týmto dokladom sa musí odovzdať aj jeho úradne overený 
preklad do slovenského jazyka. 

 
Pri výplate náhrad za nedostupné vklady sa neprihliada na prípadné viazanie (vinkuláciu) výplaty vkladu 
okrem vinkulácie výplaty vkladu na súhlas tretej osoby; prihliada sa aj na akreditív otvorený v prospech 
tretích osôb podľa osobitného predpisu. Pri vinkulácii výplaty vkladu na súhlas tretej osoby a pri akreditíve 
otvorenom v prospech tretej osoby sa náhrada vyplatí len s písomným súhlasom tretej osoby s jej úradne 
overeným podpisom. 

 
Náhrada sa vypláca spravidla jednorazovo. 
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