Informácia o ochrane vkladov

v zmysle § 12 ods. 4 zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
nej evidencie, v ktorej je táto právnická
I.
osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto
Vklady fyzických a právnických osôb
registra alebo evidencie,
v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., sú chrá
nené v zmysle zákona o ochrane vkladov b) vklad na doručiteľa a zostatok zrušeného
vkladu na doručiteľa, najmä vklad potvrde
č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
ný vkladnou knižkou na doručiteľa, vklado
a v prípade, ak sa tieto stanú nedostupnými,
vým listom na doručiteľa alebo pokladnič
bude za ne v zmysle zákona poskytnutá ná
nou poukážkou na doručiteľa,
hrada z prostriedkov Fondu ochrany vkladov.
c) vklad, ktorý je finančným nástrojom,
Fond ochrany vkladov (ďalej aj „Fond“ d) vklad, ktorého istina nie je splatná v nomi
nálnej hodnote,
alebo „FOV“) tvorí inštitucionálnu časť zá
konného systému ochrany vkladov v Sloven e) vklad, ktorého istina je splatná v nomi
nálnej hodnote len na základe osobitnej
skej republike, pričom zabezpečuje vykoná
záruky alebo za predpokladu splnenia do
vanie činností, práv a povinností súvisiacich
hody bankou, pobočkou zahraničnej banky
s týmto systémom ochrany vkladov.
alebo treťou stranou,
f) 
vklad banky alebo pobočky zahranič
II.
nej banky vykonaný vo vlastnom mene
Vkladom sa rozumie pohľadávka fyzickej
a na vlastný účet vrátane vkladu, ktorý je
osoby alebo právnickej osoby (vkladateľa)
vlastným zdrojom financovania banky,
na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré
vklad nadobudnutý v dôsledku činnosti,
banke zveril vkladateľ, alebo ktoré banka pri g) 
za ktorú bol páchateľ v trestnom konaní
jala v prospech vkladateľa, a to vrátane úro
právoplatne odsúdený za trestný čin lega
kov a iných majetkových výhod spojených so
lizácie príjmu z trestnej činnosti,
zverením týchto peňažných prostriedkov.
h) vklad finančnej inštitúcie,
i) vklad obchodníka s cennými papiermi,
Za vklad sa považuje aj:
a) vklad vedený pre viac vkladateľov s roz j) vklad poisťovne a zaisťovne,
sahom údajov o každom vkladateľovi k) vklad subjektu kolektívneho investovania,
najmenej v rozsahu údajov podľa zákona l) vklad dôchodkovej správcovskej spoloč
nosti vrátane majetku v dôchodkovom
(spoločný vklad),
fonde,
b) 
notárska úschova uložená v banke, ak
oprávneným príjemcom peňažných pros m)vklad doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
vrátane majetku v doplnkovom dôchodko
triedkov z tejto úschovy je alebo má byť
vom fonde,
osoba, ktorej vklady sú chránené, a ak no
tár, spravujúci túto notársku úschovu, do n) vklad orgánu verejnej moci,
ručil banke písomné oznámenie s údajmi o) vklad vo forme dlhového cenného papiera
vydaného bankou alebo vo forme vlastnej
o každom oprávnenom príjemcovi najme
zmenky alebo šeku.
nej v rozsahu údajov podľa zákona.
III.
Týmto zákonom nie je chránený:
a) vklad, ktorý podľa záznamov vykonaných
bankou nie je vedený pre vkladateľa naj
menej v rozsahu údajov o vkladateľovi,
ktorými sú:
1. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum
narodenia a adresa trvalého pobytu vkla
dateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba,
2. názov, identifikačné číslo, ak je pridelené,
a adresa sídla vkladateľa, ak je vklada
teľom právnická osoba, ktorej vklady sú
chránené týmto zákonom, ako aj ozna
čenie úradného registra alebo inej úrad

nedostupného vkladu, najviac však vo výške
100 000 eur.
Na účely výpočtu výšky náhrady za nedos
tupné vklady sa spočítavajú všetky chránené
nedostupné vklady toho istého vkladateľa
v jednej banke vrátane jeho podielov na spo
ločných vkladoch a na notárskych úschovách,
a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v ban
ke stali nedostupnými.
Úroky a iné majetkové výhody spojené s ne
dostupným vkladom sa na účely výpočtu výš
ky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď
sa vklady v banke stali nedostupnými a pripo
čítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa.
Takto zistená výška nedostupného vkladu sa
na účely výpočtu náhrady zníži o všetky záväz
ky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu,
keď sa vklady stali nedostupnými; na neskor
šie zmeny tohto stavu sa neprihliada.

IV.
Vklad sa považuje za nedostupný vklad,
ak je:
a) uložený v banke, ktorá bola vyhlásená za
neschopnú vyplácať vklady,
b) uložený v banke, v ktorej bolo pozastavené
nakladanie s vkladmi v dôsledku rozhod
nutia konkurzného súdu vydaného v kon
kurznom konaní.

Fond poskytuje náhradu v plnej výške
vkladu aj nad hornú hranicu náhrady
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 pre
ukázateľne:
a) 
pochádza z prevodu alebo prechodu
nehnuteľnosti určenej na bývanie,
b) súvisí so sociálnymi účelmi a bol nado
budnutý v rámci dedičského konania ale
bo bol zriadený z peňažných prostriedkov
získaných v rámci dedičského konania ale
bo z prevodu dedičstva, z prevodu vena,
z darovania pri uzavretí manželstva, z od
platného prevodu z bezpodielového spolu
vlastníctva manželov, z vyplatenia odstup
ného, 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, a pokiaľ vkladateľ oznámi ban
ke tieto skutočnosti pri pripísaní alebo bez
odkladne po pripísaní sumy vkladu v banke.

V.
Za nedostupný vklad poskytuje fond v súhrne
jednému vkladateľovi alebo inej osobe opráv
nenej podľa tohto zákona náhradu vo výške

Bližšie informácie o ochrane vkladov môžete
získať na stránke
www.fovsr.sk alebo www.pss.sk.
Dátum účinnosti od 15. 10. 2015.
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