Informačný prehľad pre klienta o systéme poistenia
pohľadávok z vkladov
Základné informácie o ochrane vkladov
Vklady v J&T BANKE, a. s., so sídlom Pobřežní 297/14,
186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 47 11 53 78,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským
súdom v Prahe, oddiel B., vložka 1731 (ďalej len „J&T
BANKA, a. s.), konajúcej na území Slovenskej republiky
prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Dvořákovo
nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika,
IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po,
vložka číslo: 1320/B (ďalej len „J&T BANKA, a.s.,
pobočka zahraničnej banky“), sú poistené v:

Garanční systém finančního trhu
(Fond pojištění vkladů)1

Limit poistenia:

Náhrada sa poskytuje v eurách vo výške
zodpovedajúcej 100 000 EUR na jedného klienta
uložených v J&T BANKE, a.s., pobočke zahraničnej
banky2
J&T BANKA, a.s., prevádzkuje svoju činnosť pod týmto
obchodným označením alebo ochrannou známkou:
J&T Banka.

Ak máte v J&T BANKE, a.s., pobočke zahraničnej
banky viac vkladov:

Limit v eurách vo výške zodpovedajúcej 100 000 EUR
sa uplatní vo vzťahu k súčtu všetkých Vašich vkladov
v J&T BANKE, a.s., pobočke zahraničnej banky.

Ak máte spoločný účet s inou osobou alebo osobami:

Limit v eurách vo výške zodpovedajúcej 100 000 EUR
sa uplatní na každého klienta samostatne3.

Lehota výplaty v prípade zlyhania bankovej inštitúcie:

20 pracovných dní (do 31. 5. 2016)4
7 pracovných dní (od 1. 6. 2016)4

Mena, v ktorej bude vklad vyplácaný:

Euro (EUR)

Kontakt na Garanční systém finančního trhu:

Garanční systém finančního trhu
(Fond pojištění vkladů)
Týn 639/1
110 00 Praha 1
Tel: (+420) 234 767 676
E-mail: info@gsft.cz

Ďalšie informácie sú dostupné na:

https://www.garancnisystem.cz/

Prevzatie Informačného prehľadu pre klienta o
systéme poistenia pohľadávok z vkladov:

Klient potvrdil prevzatie Informačného prehľadu pre
klienta o systéme poistenia pohľadávok z vkladov
podpisom Rámcovej zmluvy.
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Ďalšie dôležité informácie:
Garanční systém finančného trhu s využitím Fondu pojištění vkladů chráni do ustanoveného limitu vo všeobecnosti
všetkých nepodnikateľov aj podnikateľov. Výnimky pri určitých vkladoch sú uvedené na internetových stránkach
Garančného systému finančného trhu. O tom, či sú určité produkty poistené alebo nie Vás J&T BANKA, a.s.,
pobočka zahraničnej banky bude na požiadanie informovať. Ak vklad podlieha ochrane poskytovanej systémom
poistenia pohľadávok z vkladov, túto skutočnosť potvrdí J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky aj vo výpise
z účtu alebo v inom obdobnom dokumente.
1

Systém zodpovedajúci za ochranu Vášho vkladu
Váš vklad je poistený v rámci zákonného systému poistenia vkladov podľa českého zákona č. 21/1992 Sb.
o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“). V prípade platobnej neschopnosti Vám
bude za Váš vklad vyplatená systémom poistenia vkladov náhrada do výšky čiastky zodpovedajúcej 100 000 EUR.
Výpočet náhrady sa vykonáva v mene štátu, v ktorej je účet vedený, pri pohľadávkach z vkladov vedených v inej
mene ako je mena štátu, v ktorej je účet vedený sa prepočíta podľa kurzu vyhláseného Českou národní bankou
pre deň, kedy Česká národní banka vydá oznámenie o neschopnosti J&T BANKY, a.s. dodržať záväzky voči
oprávneným osobám za zákonných a zmluvných podmienok alebo, kedy súd alebo zahraničný súd vydal
rozhodnutie, ktorého dôsledkom je pozastavení práva vkladateľov nakladať s vkladmi v J&T BANKE, a.s., na ktoré
sa poistenie vzťahuje (rozhodný deň). Náhrada sa vypláca v mene štátu, v ktorom sa daný účet nachádza.
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Celkový limit poistenia
V prípade, že vklad nie je k dispozícii z dôvodu že úverová inštitúcia nie je schopná dodržať svoje finančné
záväzky, vyplatí Garanční systém finančného trhu (Fond pojištění vkladů) klientom náhradu za vklady do výšky
ustanoveného limitu. Výplata náhrad sa poskytuje maximálne do výšky zodpovedajúci čiastke 100 000 EUR a
počíta sa vždy na celú banku alebo družstevnú záložňu. Pre určenie čiastky, ktorá má byť z poistenia vyplatená, sú
preto všetky vklady jedného vkladateľa vedené v tej istej úverovej inštitúcii, vrátane úrokov vypočítaných
k rozhodujúcemu dňu, spočítané. Napríklad pokiaľ má klient na sporiacom účte 90 000 EUR a na bežnom účtu
20 000 EUR, bude mu vyplatená iba čiastka zodpovedajúca 100 000 EUR. Tento postup sa uplatní i v prípade, že
úverová inštitúcia vykonáva činnosť pod rôznymi obchodnými označeniami alebo ochrannými známkami.
V niektorých prípadoch ustanovených zákonom o bankách sú vklady chránené aj nad hranicu čiastky
zodpovedajúcej 100 000 EUR, najviac však do čiastky zodpovedajúcej 200 000 EUR. Napr. vklad z prostriedkov
získaných z predaja nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, pokiaľ rozhodný deň nastal do 3 mesiacov odo dňa
pripísania čiastky na účet, a ďalšie v zákone o bankách uvedené prípady.
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Limit poistenia pri spoločných účtoch
V prípade spoločných účtov (tj. účet s viacerými spolumajiteľmi podľa § 41e ods. 1 zákona o bankách) sa podiel
každého klienta započítava do jeho limitu 100 000 EUR samostatne. Osoby s dispozičným právom sa nepovažujú
za spolumajiteľa účtu a poistná ochrana sa na tieto osoby nevzťahuje.
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Výplata
Systémom poistenia vkladov príslušným k výplate náhrad klientov je Garanční systém finančného trhu s využitím
Fondu pojištění vkladů, Týn 639, 110 00 Praha 1, Tel: (+420) 234 767 676, E-mail: info@gsft.cz,
https://www.garancnisystem.cz/. Výplata náhrady Vašich vkladov do výšky zodpovedajúcej čiastke 100 000 EUR
bude do 31. 5. 2016 zahájená najneskôr do 20 pracovných dní od rozhodného dňa. Od 1. 6. 2016 sa bude
uplatňovať lehota pre začiatok výplaty 7 pracovných dní od rozhodného dňa. V niektorých prípadoch (napr.
peňažné prostriedky evidované na účte platobnej inštitúcie, a pod.) môže byť lehota pre začiatok výplaty dlhšia
(15 pracovných dní). Pokiaľ Vám v uvedenej lehote nebude výplata poukázaná, mali by ste Garanční systém
finančního trhu (Fond pojištění vkladů) kontaktovať, nakoľko po určitej dobe môže dôjsť k uplynutiu premlčacej
lehoty pre uplatnenie pohľadávky. Objektívna premlčacia lehota pri výplate v prípade úverových inštitúcií so
sídlom v Českej republike je podľa § 41h ods. 3 zákona o bankách 3 roky. Ďalšie informácie je možné získať na
https://www.garancnisystem.cz/.

2/2

