°Informačný formulár pre vkladateľa
v zmysle zákona č. 118/1996 o ochrane vkladov, ktorý Tatra banka a.s.
používa na informovanie klientov o ochrane ich vkladov.
Základné informácie o ochrane vkladu
Vklady v banke
Tatra banka, a.s. chráni:

Fond ochrany vkladov (*)

Úroveň krytia:

100 000 EUR na vkladateľa a na banku(**)
Tieto ochranné známky sú súčasťou vašej banky:

RAIFFEISEN
Ak máte v tej istej banke viacero vkladov:

Všetky vaše vklady v tej istej banke sa „spočítajú“ a na celkovú sumu sa vzťahuje úroveň krytia vo výške 100 000 EUR (**)

Ak máte spoločný vklad s inou osobou/osobami:

Úroveň krytia vo výške 100 000 EUR sa vzťahuje na každého
vkladateľa samostatne (***)

Lehota na vyplatenie náhrad pri zlyhaní banky:

V období vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady:
od 15.10.2015 do 31.12.2018 - 20 pracovných dní,
od 1.01.2019 do 31.12. 2020 - 15 pracovných dní,
od 1.01.2021 do 31.12.2023 - 10 pracovných dní,
od 1.01.2024 - 7 pracovných dní (****)

Mena, v ktorej sa náhrada vyplatí:

Euro

Kontakt:

Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika
tel.: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570
e-mail: fov@fovsr.sk

Viac informácií:

www.fovsr.sk

Ďalšie informácie
(*) Systém zodpovedný za ochranu vášho vkladu je zákonný systém ochrany vkladov v Slovenskej republike, ktorého inštitucionálnu časť tvorí Fond ochrany vkladov; banka sa nezúčastňuje na inom systéme ochrany vkladov.
(**) Všeobecná úroveň krytia.
Ak je vklad nedostupný, pretože banka nie je schopná splniť svoje finančné povinnosti, vkladateľom vyplatí
náhradu systém ochrany vkladov. Táto výplata náhrady pokrýva maximálne 100 000 EUR na banku. To znamená, že všetky vklady vkladateľa v tej istej banke sa spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má vkladateľ
napríklad vkladový účet, na ktorom je 90 000 EUR, a bežný účet, na ktorom je 20 000 EUR, vyplatí sa mu
náhrada len vo výške 100 000 EUR.
Táto metóda sa použije aj vtedy, ak banka pri vykonávaní svojej činnosti používa viacero ochranných známok.
Tatra banka, a.s. vykonáva činnosť aj pod názvom Tatra banka aj pod názvom Raiffeisen bank. To znamená,
že všetky vklady v banke, ktorá pri vykonávaní svojej činnosti používa jednu alebo viacero z týchto ochranných známok sú celkovo kryté do výšky 100 000 EUR.
(***) Úroveň krytia pre spoločné vklady.
Pri spoločných vkladoch sa úroveň krytia vo výške 100 000 EUR vzťahuje na každého vkladateľa.
V niektorých prípadoch sú vklady chránené v ich plnej výške, a to počas obdobia 12 mesiacov od dátumu
prvého pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne:

a) pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie,
b) súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z prevodu dedičstva, z prevodu vena,
z darovania pri uzavretí manželstva, z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia výnosov z investovania majetku v dôchodkovom fonde zo starobného dôchodkového sporenia, z vyplatenia jednorazového vyrovnania z doplnkového dôchodkového sporenia, alebo v dôsledku úmrtia,
c) bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným
činom alebo krivým obvinením.
Tieto skutočnosti vkladateľ oznámi banke bezodkladne po pripísaní sumy vkladu v banke. Viac informácií
možno získať na stránke www.fovsr.sk.
(****) Vyplatenie náhrad.
Zodpovedným systémom ochrany vkladov je Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, telefónne číslo: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570, e-mail: fov@fovsr.sk. Vyplatí vám
náhradu za vaše vklady (až do výšky 100 000 EUR) najneskôr do 20 pracovných dní v prípade zlyhania banky
v období od 15.10.2015 do 31.12.2018, od 31. decembra 2023 do 7 pracovných dní.
Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky chránené nedostupné vklady
toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych úschovách, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými. Úroky a iné majetkové výhody
spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa
vklady v banke stali nedostupnými a pripočítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa. Takto zistená výška
nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu
ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými; na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška
náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor. Viac informácií možno získať na stránke www.fovsr.sk.
Fond ochrany vkladov v prechodnom období od 15.10.2015 do 31.12.2023, v ktorom sú určené lehoty na
vyplatenie náhrad takto: do 20 pracovných dní v období od 15.10.2015 do 31.12.2018, do 15 pracovných dní
v období od 1.01.2019 do 31.12. 2020, do 10 pracovných dní v období od 1.01.2021 do 31.12.2023, zabezpečí, aby mali vkladatelia do 5 pracovných dní po podaní žiadosti o časť náhrady vyplatenú aspoň časť náhrady najmenej do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny štvrťrok.
Ak vám náhrada nebola vyplatená v týchto lehotách, mali by ste kontaktovať systém ochrany vkladov, keďže
po určitej lehote môže dôjsť k premlčaniu lehoty na uplatnenie nároku na vyplatenie náhrady. Ďalšie informácie možno získať na stránke www.fovsr.sk.

Iné dôležité informácie
Vo všeobecnosti sú všetci retailoví vkladatelia a podniky kryté systémom ochrany vkladov. Odchýlky týkajúce sa
niektorých vkladov sú uvedené na adrese webového sídla zodpovedného systému ochrany vkladov. Vaša banka
vám na požiadanie poskytne informácie aj o tom, či sú niektoré produkty kryté, alebo nie. Ak sú vklady kryté,
banka vám to potvrdí aj na výpise z účtu.

