INFORMACE PRO VKLADATELE
Základní informace o ochraně vkladů
Vklady u Western Union International Bank Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (1)
GmbH jsou chráněny prostřednictvím:
Horní hranice zajištění:
100 000 EUR na jednoho vkladatele a jeden
úvěrový ústav (2)
Pokud máte více vkladů u téhož úvěrového Všechny vaše vklady u téhož úvěrového ústavu
ústavu:
budou „sečteny“ a celkový součet podléhá
horní hranici 100 000 EUR (2)
Pokud máte společný účet s jednou nebo více Horní hranice 100 000 EUR platí pro každého
osobami:
jednotlivého vkladatele (3)
Lhůta pro výplatu při výpadku úvěrového 7 pracovních dní (4)
ústavu:
Měna výplaty:
Euro
Kontaktní údaje:
Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.
Wipplingerstraße 34/4/DG4
1010 Wien
Tel.: +43 (1) 5339803Fax: +43 (1) 5339803-5
E-Mail: office@einlagensicherung.at
Další informace:
www.einlagensicherung.at
Potvrzení přijetí vkladatelem:
Doplňkové informace (pro všechny nebo některé z následujících bodů)
(1) Systém pro zajištění vašeho vkladu:
Váš vklad je krytý zákonným systémem zajištění vkladů a smluvním systémem zajištění vkladů.
V případě platební neschopnosti vašeho úvěrového ústavu budou vaše vklady vyplaceny v
každém případě až do výše 100 000 EUR.
(2) Všeobecná navigace:
Jestliže není vklad disponibilní z toho důvodu, že úvěrový ústav nemůže dostát svým finančním
závazkům, budou vkladatelé odškodněni prostřednictvím systému zajištění vkladů. Příslušná
suma krytí činí maximálně 100 000 EUR na každý úvěrový ústav. To znamená, že při určení této
částky budou sečteny všechny vklady držené u téhož úvěrového ústavu. Má-li vkladatel
například 90 000 EUR na spořicím účtu a 20 000 EUR na žirovém účtu, bude mu vyplaceno pouze
100 000 EUR. Pokud jsou účty vedeny v jiné měně než euro, použije se pro výpočet refundované
sumy kurz devizy střed dne, ve kterém nastal pojistný případ.
(3) Horní hranice zajištění pro společné účty:
U společných účtů platí horní hranice 100 000 EUR pro každého vkladatele.
Vklady na účet, kterým mohou disponovat dvě nebo více osob jako členové osobní společnosti
nebo společenství, sdružení nebo podobného spojení bez právní subjektivity, budou při výpočtu
horní hranice 100 000 EUR pouze spojeny a bude s nimi nakládáno jako s vkladem jediného
vkladatele. Další informace obdržíte na adrese www.einlagensicherung.at.
(4) Úhrada:
Příslušný systém zajištění vkladů tvoří společnost Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.,
Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien, Tel.: +43 (1) 5339803, e-mail:

office@einlagensicherung.at, Website: www.einlagensicherung.at. Vaše vklady vám budou
uhrazeny (až do 100 000 EUR) nejpozději v následujících lhůtách:
a) od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020: do 15 pracovních dní;
b) od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023: do 10 pracovních dní
c) od 1. ledna 2024: do 7 pracovních dní.
Pokud úhradu neobdržíte v rámci uvedených lhůt, spojte se se systémem zajištění vkladů,
protože doba platnosti pro žádost o úhradu může po určité lhůtě vypršet. Další informace
obdržíte na adrese www.einlagensicherung.at.
Další důležité informace:
Vklady soukromých zákazníků a firem jsou obecně kryty prostřednictvím systémů zajištění
vkladů. Výjimky platné pro určité vklady jsou oznámeny na webové stránce příslušného systému
zajištění vkladů. Váš úvěrový ústav vás bude na vyžádání také informovat o tom, zda jsou určité
produkty kryty či nikoliv. Jestliže jsou vklady proplatitelné, potvrdí úvěrový ústav tuto
skutečnost také na výpisu z účtu.

