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Předmět činnosti: podle zákona o bankách
Orgán dohledu:  Národní banka Slovenska
I.Karvaše 1, 813 25 Bratislava
Bankovní licence udělená rozhodnutím NBS
čj. UBD-1744/1996 ze dne 26. 9. 1996

VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 Obchodní rejst-
řík: Okresní soud Bratislava 1 Oddíl: Sa, vložka č. 3 341/B, IČO: 
31 320 155 
BIC: SUBASKBX
www.vub.sk

Základní informace o ochraně vkladů

Vklady u Všeobecná úverová banka, a. s. jsou 
chráněny: 

 Fond ochrany vkladov (*)  

Úroveň pokrytí: 100 000 eur na vkladatele a banku. (**)  

Pokud máte více vkladů u stejné banky: Všechny vaše vklady u stejné banky jsou „sečteny“ a celková částka podléhá limitu 100 
000 eur (**).  Pro účely výpočtu výše náhrady za nedisponibilní vklady se všechny záko-
nem chráněné nedisponibilní vklady téhož vkladatele v jedné bance, včetně jeho podílů 
na společných vkladech a notářské úschově chráněné zákonem, sčítají podle situace ke 
dni, kdy se vklady u banky staly nedisponibilními podle zákona o ochraně vkladů (*****). 
Pro každý společný vklad má každý z vkladatelů stejný podíl, pokud spolehlivé doku-
menty neprokazují jiné podíly jednotlivých vkladatelů. Pro účely výpočtu výše náhrady se 
úroky a další majetkové výhody spojené s disponibilním vkladem počítají podle situace 
ke dni, kdy se vklady u banky staly nedisponibilními podle zákona o ochraně vkladů 
(*****) a přičítají se k disponibilnímu vkladu vkladatele. Takto určená částka disponibilní-
ho vkladu se pro účely výpočtu náhrady sníží o všechny závazky vkladatele vůči bance 
podle situace ke dni, kdy se vklady staly nedisponibilními podle zákona o ochraně vkla-
dů (*****); pozdější změny této situace se neberou v úvahu. Vypočtená výše náhrady se 
zaokrouhlí nahoru na celé eurocenty.

Pokud máte společný vklad s jinou osobou 
(osobami): 

Limit pojištění ve výši 100 000 EUR se vztahuje na každého vkladatele zvlášť. (***)  

Lhůta pro vyplacení odškodnění v případě 
úpadku banky: 

Od 15. října 2015 do 31. prosince 2018 do 20 pracovních dnů.

Od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 do 15 pracovních dnů. Od 1. ledna 2021 do 31. 
prosince 2023 do 10 pracovních dnů. 

Od 31. prosince 2023 do 7 pracovních dnů. (****)  

Měna, ve které se refundace vyplácí: Euro 

Kontakt: Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1 Slovenská republika 

tel.: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570 fax: (+421 2) 5443 4335 e-mail: fov@fovsr.sk

Další informace: www.fovsr.sk

Potvrzení o přijetí vkladatelem:  
(Vkladatel podepíše pouze při osobním přijetí.) 
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Další informace naleznete v tématu:

(*) Systémem odpovědným za ochranu Vašeho vkladu je zákonný systém pojištění vkladů na Území Slovenské republiky, jehož institucio-
nální část tvoří Fond ochrany vkladov; banka se neúčastní jiného systému pojištění vkladů. 

(**) Obecná úroveň pokrytí. 

Pokud je vklad nedostupný, protože banka není schopna dostát svým finančním závazkům, systém pojištění vkladů vkladatelům uhradí. 
Tato refundační platba pokrývá maximálně 100 000 EUR na banku. To znamená, že všechny vklady vkladatele v téže bance se sčítají, 
aby se určila úroveň krytí. Pokud má například vkladatel vkladový účet s 90 000 EUR a běžný účet ve výši 20 000 EUR, bude vráceno 
pouze 100 000 EUR. 

(***) Úroveň krytí pro společné vklady. 

U společných vkladů se na každého vkladatele vztahuje limit pojištění ve výši 100 000 EUR. Vklady na účet, na který mají nárok dvě nebo 
více osob jako členové soukromé společnosti, sdružení nebo seskupení podobné povahy bez právní subjektivity, se pro účely výpočtu 
limitu pojištění ve výši 100 000 EUR sečtou a zachází se s nimi, jako by je provedl jediný vkladatel. 

V některých případech jsou vklady chráněny částkou přesahující 100 000 EUR – po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byl vklad poprvé při-
psán, nebo od okamžiku, kdy se vklad stal právně převoditelným, pokud vklad prokazatelně pochází z převodu nebo převodu nemovitosti 
určené k bydlení, souvisí se sociálními účely a byl získán v průběhu dědického řízení nebo byl zřízen z prostředků získaných v průběhu 
dědického řízení nebo z převodu dědictví,  z převodu věna, z darů při uzavření manželství, z úplatného převodu ze společného jmění 
manželů, z výplaty odstupného, starobního důchodu nebo jiného důchodu, z výplaty jiných dávek podle zákona Národní rady Slovenské 
republiky č. 43/2004 Sb. o starobním důchodovém spoření a o změně a příplatcích k některým zákonům, ve znění pozdějších předpisů 
nebo v důsledku úmrtí,  nebo byla zřízena z finančních prostředků vyplývajících z pojistných nároků nebo náhrady škody způsobené 
trestným činem nebo křivou přísahou. Více informací lze získat na webových stránkách www.fovsr.sk.

(****) Výplata náhrad.

Odpovědným systémem pojištění vkladů je Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1, SR, tel.: (+421 2) 5443 5444, 
5443 2570, e-mail: fov@fovsr.sk. Vrátí vám vaše vklady až do výše 100 000 EUR nejpozději do 20 pracovních dnů od 3. července 2015 
do 31. prosince 2018, 15 pracovních dnů od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020, 10 pracovních dnů od 1. ledna 2021 do 31. prosince 
2023 a 31. prosince 2023 do 7 pracovních dnů.  

V přechodném období od 15.10.2015 do 31.12.2023 Fond ochrany vkladov zajistí, aby vkladatelům byla vyplacena alespoň část náhrady 
do pěti pracovních dnů od podání žádosti o část náhrady alespoň do výše průměrné měsíční nominální mzdy zaměstnance v národním 
hospodářství Slovenské republiky stanovené Statistickým úřadem Slovenské republiky za příslušné kalendářní čtvrtletí. 

Pokud vám v těchto lhůtách nebyla proplacena platba, měli byste se obrátit na systém pojištění vkladů, neboť po určité době může být 
lhůta pro podání žádosti o proplacení promlčena. Další informace lze získat na www.fovsr.sk stránce.

Další důležité informace 

Obecně platí, že na všechny retailové vkladatele a podniky se vztahuje systém pojištění vkladů. Odchylky pro některé vklady lze nalézt 
na internetových stránkách odpovědného systému pojištění vkladů. Na požádání vám vaše banka také poskytne informace o tom, zda 
jsou určité produkty zahrnuty nebo ne. Pokud jsou vklady pojištěny, banka to také potvrdí na výpisu z účtu. 

(*****) Zákonem o ochraně vkladů se rozumí zákon Národní rady Slovenské republiky č. 118/1996 Sb. o ochraně vkladů a o změně ně-
kterých zákonů v platném znění.  


