Často kladené otázky týkající se pojištění vkladů
Které vklady jsou do pojištění vkladů zahrnuty?
V zásadě jsou pojištěné veškeré vklady na všech úročených nebo neúročených účtech - běžné
či spořicí účty, termínované vklady. Vklady musí být v českých korunách, euru nebo v jiné
měně členského státu EHP (všechny státy EU a Lichtenštejnsko, Norsko a Island).
Je pojištěn můj vklad ze smlouvy o stavebním spoření?
Také stavební spořitelny jsou (speciální) peněžní ústavy, takže i členy zákonných
zajišťovacích systémů. Smlouvu o stavebním spoření uzavíráte přímo s příslušnou stavební
spořitelnou, takže tyto vklady u stavební spořitelny je třeba vnímat odděleně od Vašeho vkladu
u jiného peněžního ústavu, přes který probíhá například převod prostředků z účtu na smlouvu
o stavebním spoření.
Do jaké částky je můj vklad pojištěn?
Váš vklad (včetně úroků) je pojištěn do maximální výše výplaty 100 000 eur pro každý peněžní
ústav a na osobu. Tato ochrana platí nezávisle na počtu účtů u dotčeného ústavu. Pojištění
vkladu tedy platí pro každého vkladatele a pro každý peněžní ústav.
Existuje možnost vyšší výplaty než v limitu 100 000 eur?
Ano, za určitých okolností může fyzická osoba podle rakouského systému pojištění vkladů
požádat o plnění až do výše 500 000 eur. Jde např. o situaci, kdy na účet přijde platba
z prodeje soukromé nemovitosti vkladatele, nebo platba související s určitými životními
událostmi vkladatele, jako např. sňatek, rozvod, skončení pracovního poměru, invalidita nebo
úmrtí. Žádost musí být podána do 12 měsíců od vzniku nároku na odškodnění na systém
pojištění vkladů.
Je stanovena spoluúčast?
Ne. V případě pojištění vkladů neexistuje spoluúčast ani u fyzických, ani právnických osob.
Mám pojištěné i nároky na úroky?
Ano. Také úroky, které musí banky vyplatit až do okamžiku vzniku pojistného případu v rámci
pojištění vkladů z Vašeho vkladu, spadají do pojištění vkladu a budou započteny do maximální
výše výplaty.
V jaké měně se provádí výplata vkladů ze pojištění vkladů
Odškodnění je prováděno v národní měně, v případě České republiky v CZK kurzem určeným
Českou národní bankou pro konkrétní den výplaty. To platí pro prostředky na všech
relevantních účtech, tedy i na cizoměnových.
Kde se provádí výplata vkladů – musím jet do Rakouska?
Ne. Výplatu provádí instituce v České republice určená Českou národní bankou v konkrétní
situaci.
Termín výplaty vkladů
Garanční systém musí spustit výplatu do 7 pracovních dnů od skutečnosti, která zakládá nárok
na výplatu (typicky zahájení řízení o odnětí bankovní licence ze strany ČNB).

Může být můj vklad odškodněn jako pojištěný vklad v rámci pojištění vkladů i jako
pohledávka s povinným pojištěním z transakcí s cennými papíry v rámci odškodnění
investorů?
Ne. Neexistuje dvojí nárok na odškodnění Vaší pohledávky, kterou lze v zásadě přiřadit do
obou systémů.
CO NENÍ POJIŠTĚNO?
Koupil jsem si od svého peněžního ústavu dluhopisy a uložil je do úschovy cenných
papírů. Spadají tyto dluhopisy do pojištění vkladů?
Všechny druhy dluhopisů, i takové, které tento peněžní ústav vydal sám (např. hypoteční
zástavní listy, certifikáty, pokladní obligace), nejsou vklady ve smyslu pojištění vkladů, a nejsou
tedy pojištěné v rámci pojištění vkladů. V případě insolvence finančního ústavu, který dluhopis
vydal, je držitel dluhopisu obstarán podle podmínek emise (např. přednostně z majetkové
podstaty pro krytí nebo až po uspokojení jiných věřitelů). Pokud banka, která úschovu vede, v
pojistném případě nemůže zákazníkovi vydat dluhopisy jiných emitentů ani je převést do
zákazníkem uvedené úschovy, jedná se o případ odškodnění investorů.
KDO JE POJIŠTĚN?
Jsou pojištěné pouze vklady rakouských státních občanů?
Ne, státní občanství nebo bydliště/sídlo klienta nehraje roli. Pojištěné jsou tedy i vklady klientů,
kteří nejsou rakouskými státními občany.
Který vkladatel je pojištěný?
Zásadně jsou pojištěné vklady všech fyzických osob i právnických osob, ledaže by byla daná
osoba explicitně zákonem vyloučena ze pojištění (pro detaily viz § 93 odst. 5 BWG).
Pojištěné nejsou například
- vklady osob blízkých peněžnímu ústavu (např. členů představenstva a dozorčí rady, jejich
auditorů, všech funkcionářů v podnicích s podstatným vlivem)
- vklady blízkých příslušníků výše uvedeného okruhu osob i třetích osob, pokud tyto jednají na
účet osob blízkých peněžnímu ústavu (vlastní majetek blízkých příslušníků naopak podléhá
pojištění vkladů), vklady jiných finančních institucí, obchodníků s cennými papíry, státu,
územních samosprávných celků (s drobnými výjimkami) apod.
Jsou pojištěné vklady na účtech úschovy – jistotním účtu banky nebo účty úschov
advokáta/notáře?
Vklad na jistotním účtu (účet, kdy banka na interním účtu provádí jako schovatel úschovu
finančních prostředků pro své klienty) podléhá pojištění za stejných podmínek jako u
klientského účtu. To samé platí pro jiné účty úschovy, tedy účty úschovy, které si mohou otevřít
pouze určité profesní skupiny (advokáti, notáři). Fyzické osoby, které např. svěřily peníze do
správy notáři, mají tedy příslušné finanční prostředky pojištěné v rámci maximální výše výplaty
- tedy do 100 000 eur na osobu vkladatele.
Jsou pojištěné vklady společenství vlastníků jednotek?
Je-li majitelem účtu společenství vlastníků jednotek (ve smyslu občanského zákoníku), pak
pojištění vkladu do 100 000 eur neplatí pro každého jednotlivého vlastníka bytu, ale pouze pro
společenství vlastníků bytů jako právnickou osobu, tedy jednou do výše 100 000 eur.

Jsou pojištěné vklady nezletilých?
I vklady nezletilých osob spadají do pojištění vkladů. Nárok ze pojištění musí uplatnit zákonný
zástupce nezletilé osoby.
Jsou pojištěné vklady v pozůstalostním řízení?
Účty, které jsou součástí pozůstalosti spadají rovněž do pojištění vkladů. Nárok musí uplatnit
příslušný správce pozůstalosti. Po rozhodnutí o nabytí pozůstalosti pozůstalost zaniká; s ní
spojené nároky přecházejí na dědice v poměru dědických podílů.

POSTUPY
Kdy dostanu v případě uplatnění nároku ze pojištění své peníze?
Zajišťovací systém vyplácí pojištěné vklady na žádost klienta do pracovních 7 dnů od
skutečnosti, která zakládá nárok na výplatu (typicky zahájení řízení o odnětí bankovní licence
ze strany ČNB).
Jakým způsobem dostanu v případě uplatnění nároku ze pojištění své peníze?
Zajišťovací systém vyplácí pojištěné vklady v plné výši (max. do 100 000 eur) převodem na
bankovní účet uvedený vkladatelem.
Co se stane se zbytkem mého vkladu, který převyšuje vyplacenou částku?
Částka, kterou Vám zajišťovací systém vyplatí, bude odečtena od Vašeho vkladu u peněžního
ústavu. Zbývající část vkladu můžete přihlásit jako pohledávku do insolvenčního řízení/nucené
správy vedeném s příslušným finančním ústavem.
Co mohu udělat, když nejsem spokojený s výší odškodnění?
V takovém případě musíte zajišťovacímu systému předložit podklady, které dokládají Váš
nárok. Zajišťovací systém znovu prověří Váš nárok na základě těchto podkladů a následně
Vás bude kontaktovat. Pokud nedojde k dohodě, je třeba podat příslušnou žalobu u soudu,
který pak rozsudkem rozhodne o výši případné částky k výplatě.

ORGANIZACE
Opatření prostředků/ručení v pojistném případu
Od 1. 1. 2019 byla jako pojišťovna vkladů aktivována Einlagensicherung AUSTRIA GmbH
(ESA). Pojišťovny vkladů sektoru bank, lidových bank, hypotéčních bank a bank sektoru
Raiffeisen převedly své finanční prostředky do této instituce.
Instituce Sparkassen - Haftungs AG je nadále vedena jako úředně uznaný systém pojištění
vkladů a odškodnění investorů. Namísto dosavadních 5 pojišťoven vkladů existují tedy již jen
2 pojišťovny vkladů.
Každá úvěrová instituce se sídlem v Rakousku, která přijímá vklady od klientů nebo chce
poskytovat investiční služby podléhající zákonnému pojištění, musí být členem těchto dvou
pojišťovacích institucí, jinak zanikne její koncese k přijímání vkladů a poskytování investičních
služeb podléhajících zákonnému pojištění.

Může můj peněžní ústav ze zajišťovacího systému vystoupit nebo ho změnit?
Vystoupení peněžního ústavu z příslušného sektorového zajišťovacího systému je možné
pouze tehdy, vstoupí-li daný peněžní ústav současně do jiného rakouského zajišťovacího
systému, tedy když změní oborový svaz. Pokud peněžní ústav ze zajišťovacího zařízení
vystoupí, aniž by vstoupil do jiného rakouského zajišťovacího systému, zaniká jeho koncese
pro přijímání nových vkladů. Vklady přijaté až do vystoupení z dosavadního zajišťovacího
systému jsou nadále zahrnuty v pojištění vkladů.
Kde se mohu informovat o pojištění vkladů?
Informace naleznete přímo v zákoně: V Rakousku je pojištění vkladů upraveno v bankovním
zákoně (BWG) v 19. oddíle: "Pojištění vkladů a odškodnění investorů", jakož i navíc v
přechodných ustanoveních (§§ 93 – 93 c, 103 h a 103 k). Aktuální znění zákona naleznete na
Právní informační systém státu (RIS).
Jinak se můžete obrátit na svůj peněžní ústav: peněžní ústavy, které v Rakousku přijímají
vklady podléhající pojištění, musí podle § 93 BWG osoby hledající investice informovat na
vývěsce v prostoru pokladen o ustanoveních, která platí pro pojištění vkladů. Každému
vkladateli musí být při navázání obchodního vztahu předána písemná a bezplatná informace
o pojištěných vkladech. Tato informace musí snadno srozumitelnou formou obsahovat údaje
o zajišťovacím systému, ke kterému peněžní ústav patří, ale také o výši a rozsahu krytí včetně
výjimek ze pojištění vkladů. Na přání vkladatele mu musí být bezplatně předány podrobné
písemné informace o pojištění vkladů. Také se můžete písemně obrátit na zajišťovací systém
příslušný pro Váš peněžní ústav. Informaci o tom, který zajišťovací systém je pro Váš peněžní
institut příslušný, zjistíte u svého osobního poradce.
Informace o českém garančním systému pojištění vkladů jsou uvedeny v §§ 41a – 41s zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách. Veškeré informace jsou rovněž k dispozici na stránkách
www.garancnisystem.cz nebo stránkách České národní banky www.cnb.cz.

