Informace o odškodnění investorů
Na základě směrnice Evropské unie, která je v Rakousku implementována zákonem o pojištění vkladů a odškodnění
investorů („ESAEG“), je každá úvěrová instituce, poskytující služby v oblasti cenných papírů, jež podléhají pojištění,
ze zákona povinna být členem pojišťovací organizace.
Oberbank jako rakouská banka neomezeně podléhá rakouským předpisům pro pojištění vkladů a odškodnění
investorů. Oberbank je členem zákonné pojišťovací organizace bank a bankéřů „Einlagensicherung der Banken &
Bankiers Gesellschaft m.b.H.“

Peněžní pohledávky z odškodnění investorů jsou pojištěny jak u fyzických, tak u právnických osob nejvýše do částky
20.000,- EUR.
Pojištění pohledávek jiných než fyzických osob je však omezeno hranicí 90 % pohledávky z obchodu s cennými
papíry na jednoho investora.
Příjmy ze zúčtování cenných papírů (dividendy, prodejní výnosy, splátky atd.) spadají pod pojištění vkladů, pokud
byly připsány na účet u úvěrové instituce.
Výjimky z odškodnění investorů
Výjimky jsou dále uvedeny zjednodušeně. Platí znění zákonných ustanovení v § 47 odst. 2 „ESAEG“.
Odškodněny nebudou:












Pohledávky, které nezní na EUR, CHF nebo jinou měnu členského státu EHP (všechny státy EU, Island,
Lichtenštejnsko a Norsko).
Dlužní úpisy úvěrové instituce (např. dluhopisy hypotéčních bank, pokladniční poukázky, zástavní listy atd.).
Budou uspokojeny v konkurzu emitující banky dle pravidel emisních podmínek (např. přednostně z odděleného
objemu na krytí, jako např. zástavní listy nebo ve formě konkurzní kvóty nebo až druhořadě po uspokojení
ostatních věřitelů).
Pohledávky podniků, které splňují předpoklady pro velké kapitálové společnosti ve smyslu § 221 odst. 3
rakouského „Zákoníku o podniku“ („UGB“).
Pohledávky osob blízkých úvěrové instituci, jako jsou členové představenstva, dozorčí rady, osobně ručící
společníci, auditoři banky a osoby, které drží minimálně 5% kapitálu banky, i když tyto osoby pracují ve své
funkci pro podniky ve skupině banky (vyjma nepatrných podílů). Dále jsou z pojištění vyjmuti blízcí příbuzní
osob, blízkých úvěrové instituci, jakož i třetí osoby v případě, že blízký příbuzný nebo třetí osoba jedná na účet
osoby blízké úvěrové instituci.
Pohledávky jiných společností, které jsou podniky ve skupině (§ 244 „UGB“) úvěrové instituce.
Pohledávky, za které oprávněný z pohledávky obdržel od úvěrové instituce individuální bazické úrokové sazby
nebo jiné finanční výhody, které přispěly ke zhoršení finanční situace úvěrové instituce.
Pohledávky v souvislosti s praním špinavých peněz.
Pohledávky úvěrových a finančních institucí nebo firem s cennými papíry, jakož i institucionálních investorů,
jako jsou pojišťovny, investiční společnosti (fondy), penzijní pojišťovny a pokladny sociálního zabezpečení apod.
Pohledávky státu, zemí a obcí a srovnatelných zahraničních oblastních korporací.

V ostatním odkazujeme na zákonná ustanovení §§ 44 – 55 a § 59 „ESAEG“ o odškodnění investorů, které Vám na
požádání rádi dáme k dispozici.

Oberbank. Tak trochu jiná banka.

Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 260 80 222, DIČ: CZ26080222, sídlem: 370 01 České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 6/3,
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 7697, a je pobočkou Oberbank AG,
sídlem Rakousko, 4020 Linz, Untere Donaulände 28, zapsané ve Firmenbuch u Landesgericht Linz, pod číslem FN 79063w.

Tyto pojišťovací organizace odškodňují investory co do pohledávek z poskytování služeb v oblasti cenných papírů,
podléhajících pojištění, které vznikly tím, že úvěrová instituce nebyla schopna
1. vyplatit investorům peněžní prostředky, které investorům dluží nebo které jim patří a které byly drženy na jejich
účet v souvislosti s poskytováním služeb v oblasti cenných papírů, nebo
2. vrátit investorům nástroje, které jim patří a které byly drženy, uschovány nebo spravovány na jejich účet v
souvislosti s obchody s cennými papíry.

