Informácia o ochrane vkladov
v zmysle ustanovenia § 12 ods. 4, písm. c) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z.z. o
ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ïalej „zákon“).
I.
Vkladom sa pre úèely zákona rozumie záväzok banky alebo poboèky zahraniènej banky voèi fyzickej osobe alebo
právnickej osobe urèenej zákonom (ïalej „vkladate¾“) na výplatu peòažných prostriedkov, ktoré banke alebo
poboèke zahraniènej banky zveril vkladate¾ pri bankovom obchode vykonanom vo svojom mene a na svoj úèet
alebo ktoré banka alebo poboèka zahraniènej banky prijala ako sumy platobných operácií alebo iné platby
v prospech vkladate¾a, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peòažných
prostriedkov, vrátane vkladov urèených zákonom.
Za vklad sa považuje aj:
a) vklad, ktorý je pod¾a záznamov vykonaných bankou alebo poboèkou zahraniènej banky v jej informaènom
systéme alebo vo vkladate¾ovom doklade o vkladovom vz•ahu pred dòom, keï sa vklady stali nedostupnými
pod¾a zákona, vedený pre viac vkladate¾ov s rozsahom údajov o každom vkladate¾ovi najmenej pod¾a ustanovení
zákona (ïalej „spoloèný vklad“),
b) notárska úschova uložená v banke alebo poboèke zahraniènej banky, ak oprávneným príjemcom peòažných
prostriedkov z tejto úschovy je alebo má by• osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, a ak pred dòom,
keï sa vklady stali nedostupnými pod¾a zákona, notár spravujúci túto notársku úschovu doruèil príslušnej banke
alebo poboèke zahraniènej banky písomné oznámenie s údajmi o každom oprávnenom príjemcovi najmenej
v rozsahu pod¾a zákona.
II.
Pod¾a zákona podliehajú ochrane v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom vklady, ak vkladate¾om je:
fyzická osoba (aj fyzická osoba podnikate¾),

a)

b) nadácia v zmysle z. è. 34/2002 Z.z. o nadáciách, neinvestièný fond v zmysle z. è. 147/1997 Z.z.
o neinvestièných fondoch, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v zmysle z.è.
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, združenie obèanov
v zmysle z. è. 83/1990 Zb. o združovaní obèanov, spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v zmysle z. è. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s výnimkou :

c)
1.






banky v zmysle z.è. 483/2001 Z.z. o bankách;
obchodníka s cennými papiermi v zmysle z.è. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investièných službách,
ktorý nie je bankou;
inštitúcie elektronických peòazí
platobnej inštitúcie
iného poskytovate¾a platobných služieb
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prevádzkovate¾a platobného systému
ïalšieho úèastníka platobného systému
centrálneho depozitára cenných papierov a ïalšieho úèastníka systému zúètovania a vyrovnania
obchodov s investiènými nástrojmi v zmysle z. è. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch;
burzy cenných papierov v zmysle z. è. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov;
komoditnej burzy v zmysle z. è. 92/2008 Z.z. o komoditnej burze;
správcovskej spoloènosti vrátane majetku v podielovom fonde v zmysle z. è. 594/2003 Z.z. o kolektívnom
investovaní;
dôchodkovej správcovskej spoloènosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde v zmysle z .è. 43/2004 Z.z.
o starobnom dôchodkovom sporení,
pois•ovne a zais•ovne v zmysle z. è. 95/2002 Z.z. o pois•ovníctve;
doplnkovej dôchodkovej spoloènosti vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v zmysle z.è.
650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení,
poštového podniku v zmysle z. è. 507/2001 Z.z. o poštových službách;
prevádzkovate¾a hazardnej hry v zmysle z. è. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,

2. slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode1 alebo zahraniènej právnickej osoby, ktorá má èo len
èiastoène rovnaký predmet èinnosti ako niektorá z právnických osôb uvedených v bode 1,
3. obchodnej spoloènosti alebo družstva, ktorá nie je uvedená v bode 1 alebo 2 a ktorá
3a.) pod¾a Obchodného zákonníka alebo zákona è. 431/2002 Z.z. o úètovníctve musí ma• úètovnú závierku
overenú audítorom,
alebo
3b.) banke alebo poboèke zahraniènej banky, v ktorej má uložený vklad, nedoruèila v lehote stanovenej zákonom
jednoznaèné písomné oznámenie, èi musí alebo nemusí ma• úètovnú závierku overenú audítorom,
4. štátu, štátneho fondu, obce, vyššieho územného celku, ich rozpoètovej organizácie alebo príspevkovej
organizácie a orgánov verejnej moci,
5. právnickej osoby zriadenej zákonom a neuvedenej v bodoch 1 až 4.
6. právnickej osoby, ktorá ovláda banku alebo zahraniènú banku, alebo ktorá je ovládaná bankou alebo
zahraniènou bankou, v ktorej alebo v poboèke ktorej je vklad uložený.
III.
Zákonom nie je chránený:
a) vklad, ktorý pod¾a záznamov vykonaných bankou alebo poboèkou zahraniènej banky v jej informaènom
systéme alebo vo vkladate¾ovom doklade o vkladovom vz•ahu pred dòom, keï sa vklady stali nedostupnými
pod¾a zákona, nie je vedený pre vkladate¾a najmenej v rozsahu údajov o vkladate¾ovi, ktorými sú:
1. meno, priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu vkladate¾a, ak je vkladate¾om
fyzická osoba,
2. názov, identifikaèné èíslo, ak je pridelené, a adresa sídla vkladate¾a, ak je vkladate¾om právnická osoba, ktorej
vklady sú chránené zákonom, ako aj oznaèenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto
právnická osoba zapísaná a èíslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b) vklad na doruèite¾a a zostatok zrušeného vkladu na doruèite¾a, najmä vklad potvrdený vkladnou knižkou na
doruèite¾a, vkladovým listom na doruèite¾a alebo pokladniènou poukážkou na doruèite¾a,
c) podielový list, vklad potvrdený cennými papiermi, ktoré sú prijaté na obchodovanie na trh burzy cenných
papierov, investièný nástroj, iný cenný papier alebo derivát prijatý obchodníkom s cennými papiermi alebo
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zahranièným obchodníkom s cennými papiermi na vykonanie investiènej služby a klientsky majetok chránený
Garanèným fondom investícií pod¾a zákona o cenných papieroch,
d)

vklad vo forme dlhopisu, zmenky alebo šeku,

e)

spoloèný vklad, ak nie sú splnené podmienky pod¾a zákona pre spoloèný vklad,

f)

vklad, ktorým je notárska úschova, ak nie sú splnené podmienky pod¾a zákona,

g)

vklad, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky.
IV.

Na úèely rozlišovania vkladov chránených pod¾a zákona a vkladov vylúèených z ochrany vkladov pod¾a zákona
má obchodná spoloènos• alebo družstvo, ktorá nie je uvedená v èl. II. písm. b) a písm. c) prvom a druhom bode
tejto informácie, povinnos• doruèi• banke alebo poboèke zahraniènej banky, v ktorej má uložený vklad,
jednoznaèné písomné oznámenie, èi musí alebo nemusí ma• úètovnú závierku overenú audítorom, a to vždy
najneskôr 15 dní po skonèení úètovného obdobia, za ktoré táto obchodná spoloènos• alebo družstvo zostavuje
úètovnú závierku. V oznámení musí by• uvedený aj deò skonèenia príslušného úètovného obdobia.
Ak si takáto obchodná spoloènos• alebo družstvo, nesplní voèi banke oznamovaciu povinnos• v lehote najneskôr
do 15 dní po skonèení úètovného obdobia, za ktoré táto obchodná spoloènos• alebo družstvo zostavuje úètovnú
závierku, jej vklad v banke nie je chránený pod¾a zákona až do prvého dòa kalendárneho štvr•roka nasledujúceho
po dni, keï táto obchodná spoloènos• alebo družstvo doruèí príslušnej banke písomné oznámenie, èi musí alebo
nemusí ma• úètovnú závierku overenú audítorom.
Ak obchodná spoloènos• alebo družstvo, doruèí banke uvedené písomné oznámenie po dni, keï sa vklady v
danej banke stali nedostupnými pod¾a zákona, za vklady tejto obchodnej spoloènosti alebo družstva sa
neposkytne náhrada pod¾a zákona o ochrane vkladov.

V.
Vklad sa považuje za nedostupný, ak ide o vklad:
a) uložený v banke alebo poboèke zahraniènej banky, ktorá bola vyhlásená za neschopnú vypláca• vklady
pod¾a zákona,
b) uložený v banke alebo poboèke zahraniènej banky, ktorej bolo pozastavené nakladanie s vkladmi v dôsledku
rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní pod¾a zákona o konkurze a vyrovnaní, ak sa toto
rozhodnutie stalo vykonate¾ným pred vyhlásením banky za neschopnú vypláca• vklady pod¾a zákona.
VI.
Za nedostupný vklad v banke chránený zákonom, má vkladate¾ právo na náhradu od Fondu ochrany vkladov
(ïalej „fond“) v mene euro. Namiesto vkladate¾a má právo na náhradu iná osoba, ktorej vklady sú chránené
zákonom, ak to ustanovuje zákon.
Za nedostupný vklad chránený zákonom, ktorého výška sa zis•uje pod¾a ustanovení zákona, poskytuje
fond v súhrne jednému vkladate¾ovi alebo inej osobe oprávnenej pod¾a tohto zákona náhradu vo výške
nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur.
Na úèely výpoètu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spoèítavajú všetky zákonom chránené nedostupné
vklady toho istého vkladate¾a v jednej banke vrátane jeho podielov na spoloèných vkladoch a na notárskych
úschovách chránených zákonom, a to pod¾a stavu ku dòu, keï sa vklady v banke stali nedostupnými pod¾a
zákona. Pri každom spoloènom vklade platí, že každý z vkladate¾ov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými
dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých vkladate¾ov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným
vkladom sa na úèely výpoètu výšky náhrady vypoèítajú pod¾a stavu ku dòu, keï sa vklady v banke stali
nedostupnými pod¾a zákona, a pripoèítajú sa k nedostupnému vkladu vkladate¾a. Takto zistená výška
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nedostupného vkladu sa na úèely výpoètu náhrady zníži o všetky premlèané vklady a tiež o všetky záväzky
vkladate¾a voèi banke pod¾a stavu ku dòu, keï sa vklady stali nedostupnými pod¾a zákona. Na neskoršie zmeny
tohto stavu sa neprihliada. Vypoèítaná výška náhrady sa zaokrúh¾uje ne celé koruny nahor.
Vkladate¾ovi patrí náhrada pod¾a predchádzajúcich odsekov aj vtedy, keï jeho vklad nie je splatný do konca
lehoty na vyplácanie náhrad, ktorá sa urèí pod¾a zákona. To neplatí pri zákaze nakladania s vkladom alebo pri
zákaze jeho výplaty pod¾a osobitných predpisov; po skonèení zákazu možno poskytnú• náhradu pod¾a povahy
veci vkladate¾ovi alebo inej osobe, ak jej na vklad vkladate¾a alebo na jeho èas• vzniklo právo pod¾a rozhodnutia
príslušného orgánu.
Náhrada nepatrí za premlèané vklady a vklady vkladate¾ov, ktorí majú pod¾a osobitných predpisov osobitný vz•ah
k banke kedyko¾vek v období jedného roka pred dòom, keï sa vklady stali nedostupnými. Za toto obdobie si fond
môže v súlade so zákonom vyžiada• od bánk zoznam týchto osôb.
Náhrada nepatrí vkladate¾om, ktorí:
a) svojou trestnou èinnos•ou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, èiastoène alebo
úplne spôsobili neschopnos• banky vypláca• vklady,
b) nadobudli vklady v súvislosti s legalizáciou výnosov z trestnej èinnosti, za ktorú boli v trestnom konaní
právoplatne odsúdení.
Fond pozastaví výplatu náhrad vkladate¾om uvedeným v písm. a) poèas trestného konania vedeného proti týmto
osobám v súvislosti s ich trestnou èinnos•ou, ktorá môže ma• vz•ah k neschopnosti banky vypláca• vklady.
Fond pozastaví výplatu náhrad za tie vklady, o ktorých je v priebehu trestného konania zrejmé, že ide o vklady
nadobudnuté v súvislosti s legalizáciou výnosov z trestnej èinnosti.
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