VŠEOBECNÉ PODMIENKY
VYPLÁCANIA NÁHRAD
ZA ZÁKONOM CHRÁNENÉ
NEDOSTUPNÉ BANKOVÉ VKLADY
Fond ochrany vkladov po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej
banky Slovenska zo dňa 9. augusta 2002 a po schválení Radou Fondu ochrany
vkladov dňa 13. novembra 2002 vydáva podľa § 12 ods. 3 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
ochrane vkladov“) tieto Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom
chránené nedostupné bankové vklady (ďalej len „všeobecné podmienky“):
Čl. 1
Účel všeobecných podmienok
Účelom týchto všeobecných podmienok je úprava podrobností
o vyplácaní náhrad z Fondu ochrany vkladov (ďalej len „Fond“) za nedostupné
vklady vkladateľov, ktoré sú chránené podľa zákona o ochrane vkladov a ktoré
sú uložené v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk zúčastňujúcich sa
na systéme ochrany bankových vkladov v Slovenskej republike (ďalej len
„banka“), najmä úprava podrobností o postupe pri uplatňovaní práva na náhradu
za takéto zákonom chránené nedostupné bankové vklady a o spôsobe
preukazovania práva na náhradu za takéto vklady.
Čl. 2
Základné ustanovenia
(1) Vklady vkladateľov uložené v bankách sú chránené v rozsahu a za
podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov. Na zabezpečenie
ochrany vkladu podľa zákona o ochrane vkladov a na poskytnutie náhrady
z Fondu za tento vklad v prípade jeho nedostupnosti musia byť (bez
existencie akejkoľvek zákonnej výnimky) splnené všetky náležitosti
chráneného vkladu a všetky podmienky na poskytnutie náhrady z Fondu za
chránený nedostupný vklad, ktoré ustanovuje zákon o ochrane vkladov

a ktoré sú podrobnejšie upravené v týchto všeobecných podmienkach [§ 12
ods. 3 zákona o ochrane vkladov].
(2) Vkladom sa rozumie peňažný záväzok (dlh) banky voči vkladateľovi na
výplatu peňažných prostriedkov, ktoré banke zveril vkladateľ pri bankovom
obchode vykonanom vo svojom mene a na svoj účet alebo ktoré banka
prijala ako platby v prospech vkladateľa na jeho účet, a to vrátane úrokov a
iných majetkových výhod, spojených so zverením týchto peňažných
prostriedkov [§ 3 ods. 1 zákona o ochrane vkladov]. Vkladom sa na účely
ochrany vkladov rozumie aj spoločný vklad vedený bankou pre viac
vkladateľov a notárska úschova uložená v banke, ak spĺňajú náležitosti a
podmienky ustanovené zákonom o ochrane vkladov.
(3) Vkladateľom, na ktorého sa vzťahuje systém ochrany bankových vkladov
v Slovenskej republike v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom
o ochrane vkladov, sa rozumie
a) fyzická osoba [§ 3 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane vkladov],
b) nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby, združenie občanov alebo spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej aj „nezisková právnická
osoba“) podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane vkladov;
c) odo dňa vzniku členstva Slovenskej republiky v Európskych
spoločenstvách a Európskej únii aj taká právnická osoba, ktorá nie je
uvedená v písmene b) tohto odseku a ktorá zároveň nie je zákonom
o ochrane vkladov trvalo vylúčená zo systému ochrany bankových
vkladov v Slovenskej republike; zo systému ochrany bankových vkladov
v Slovenskej republike sú podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane
vkladov trvalo vylúčené tieto právnické osoby:
1. banky, obchodníci s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou,
centrálni depozitári cenných papierov, burzy cenných papierov,
komoditné burzy, správcovské spoločnosti vrátane majetku v
podielových fondoch, poisťovne, doplnkové dôchodkové poisťovne,
pošty, právnické osoby prevádzkujúce lotérie alebo iné podobné hry
a Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
2. slovenské právnické osoby neuvedené v bode 1 alebo zahraničné
právnické osoby, ktoré majú čo len čiastočne rovnaký predmet
činnosti ako niektorá z právnických osôb uvedených v bode 1,
napríklad zaisťovne, zahraničné banky, zahraniční obchodníci
s cennými papiermi, zahraničné poisťovne, zahraničné zaisťovne,
vydavatelia elektronických platobných prostriedkov, vykonávacie
inštitúcie a sprostredkujúce inštitúcie na uskutočňovanie prevodov
peňažných prostriedkov, prevádzkovatelia a ďalší účastníci
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platobných systémov alebo systémov zúčtovania a vyrovnania
obchodov s investičnými nástrojmi a Stredisko cenných papierov
Slovenskej republiky,
3. právnické osoby neuvedené v bode 1 alebo 2, ktoré podľa zákona
o účtovníctve alebo podľa iného osobitného zákona musia povinne
mať účtovnú závierku overenú audítorom, napríklad akciové
spoločnosti [§ 39 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 19 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve],
4. štát, štátne fondy, obce, vyššie územné celky (samosprávne kraje),
ako aj ich rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie
a ďalej orgány verejnej moci, napríklad súdy, Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky a Úrad pre finančný trh,
5. právnické osoby zriadené zákonom a neuvedené v bodoch 1 až 4,
napríklad Štátna pokladnica a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity.
(4) Za vklad vkladateľa uložený v banke poskytne náhradu Fond len v prípade,
ak je tento vklad chránený zákonom o ochrane vkladov a ak sa tento vklad
stane nedostupným [§ 3 ods. 5 zákona o ochrane vkladov] na základe
a) rozhodnutia Národnej banky Slovenska o vyhlásení banky za neschopnú
vyplácať vklady [§ 8 ods. 3 zákona o ochrane vkladov], alebo
b) rozhodnutia súdu o pozastavení nakladania s vkladmi v banke,
ktoré bolo vydané v konaní podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a
vyrovnaní v znení neskorších predpisov a ktoré sa stalo vykonateľným
pred rozhodnutím Národnej banky Slovenska o vyhlásení banky za
neschopnú vyplácať vklady (ďalej len „vykonateľné rozhodnutie súdu o
pozastavení nakladania s vkladmi v banke“); vykonateľné rozhodnutie
súdu o pozastavení nakladania s vkladmi, ktoré bolo doručené banke, je
banka povinná bezodkladne predložiť Fondu a Národnej banke
Slovenska [§ 12 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane vkladov].
(5) Základnou podmienkou a náležitosťou pre zabezpečenie ochrany vkladu
podľa zákona o ochrane vkladov a pre poskytnutie náhrady z Fondu za tento
vklad v prípade jeho nedostupnosti je to, aby tento vklad nepatril medzi
vklady uvedené v odseku 8 tohto článku, ktoré sú zákonom o ochrane
vkladov vylúčené zo systému ochrany bankových vkladov v Slovenskej
republike [§ 3 ods. 4 zákona o ochrane vkladov], a aby zároveň tento vklad
bol vedený pre jediného vkladateľa vkladu alebo pre viacerých vkladateľov
spoločného vkladu podľa záznamov banky vykonaných bankou v jej
informačnom systéme alebo v doklade o vkladovom vzťahu ešte pred dňom,
keď sa vklady stanú nedostupnými, a to najmenej v rozsahu týchto údajov
o jedinom vkladateľovi vkladu alebo o každom z viacerých vkladateľov
spoločného vkladu:
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a) meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia) a adresa trvalého
pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba [§ 3 ods. 3 písm. a)
zákona o ochrane vkladov a § 782 a § 783 Občianskeho zákonníka],
b) názov, identifikačné číslo (ak je pridelené) a adresa sídla vkladateľa, ak
je vkladateľom právnická osoba, ako aj meno, priezvisko a adresa
trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo
členmi štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby [§ 3 ods. 3 písm. b) a
c) zákona o ochrane vkladov].
(6) Za vklady vkladateľov uložené v bankách, ktoré sú chránené zákonom
o ochrane vkladov a za ktoré sa poskytuje náhrada z Fondu, ak sa stanú
nedostupnými a ak spĺňajú ďalšie náležitosti stanovené zákonom o ochrane
vkladov a týmito všeobecnými podmienkami (ďalej aj „chránený vklad“), sa
považuje peňažný záväzok (dlh) banky voči vkladateľovi na výplatu
peňažných prostriedkov, ktoré banke zveril vkladateľ pri bankovom
obchode vykonanom vo svojom mene a na svoj účet alebo ktoré banka
prijala ako platby v prospech vkladateľa na jeho účet, a to vrátane úrokov a
iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných
prostriedkov [§ 3 ods. 1 zákona o ochrane vkladov]. Za chránený vklad
uložený v banke, za ktorý sa poskytuje náhrada, ak sa stane nedostupným a
ak spĺňa ďalšie náležitosti stanovené zákonom o ochrane vkladov a týmito
všeobecnými podmienkami, sa považujú aj peňažné prostriedky uložené v
banke ako notárska úschova, ak ich oprávneným príjemcom je osoba, ktorej
vklady sú chránené týmto zákonom. Zákonom o ochrane vkladov však nie
sú chránené a náhrada z Fondu sa v žiadnom prípade neposkytuje za vklady,
ktoré podľa záznamov banky vykonaných bankou ešte pred dňom, keď sa
vklady stanú nedostupnými, nie sú vedené pre vkladateľa najmenej v
rozsahu údajov uvedených v odseku 5 tohto článku, ani za vklady uvedené v
odseku 8 tohto článku.
(7) Za chránené vklady uložené v bankách, za ktoré sa poskytuje náhrada
z Fondu, ak sa stanú nedostupnými, a ak spĺňajú ďalšie náležitosti
a podmienky stanovené zákonom o ochrane vkladov, sa považujú takéto
vklady:
a) vklady na vkladných knižkách na meno, ktoré banka vedie pre
vkladateľov najmenej v rozsahu údajov uvedených v odseku 5 tohto
článku; od 1. 9. 2001 sa ako vkladné knižky na meno povinne vystavujú
všetky nové vkladné knižky a do 31. 8. 2001 sa ako vkladné knižky na
meno povinne vystavovali všetky cestovné vkladné knižky a z ostatných
vkladných knižiek iba tie, v ktorých je bankou výslovne uvedené, že ide
o vkladnú knižku na meno [§ 782 a § 879d ods. 1 prvá veta
Občianskeho zákonníka a § 2 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 47/1964 Zb. o
peňažných službách občanom v znení neskorších predpisov],
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b) vklady na vkladových účtoch a na bežných účtoch vrátane
sporožírových účtov, ktoré banka vedie pre vkladateľov najmenej v
rozsahu údajov uvedených v odseku 5 tohto článku;
c) vklady vo forme cenných papierov na meno vydaných bankou, ktoré nie
sú prijaté na obchodovanie na trh burzy cenných papierov a ktoré banka
vedie pre vkladateľov najmenej v rozsahu údajov uvedených v odseku 5
tohto článku (ďalej len „verejne neobchodovateľné cenné papiere na
meno“), a to najmä vklady vo forme verejne neobchodovateľných
vkladových listov na meno (ďalej len „vkladový list na meno“), verejne
neobchodovateľných vkladových certifikátov na meno (ďalej len
„vkladový certifikát na meno“), verejne neobchodovateľných
depozitných certifikátov na meno (ďalej len „depozitný certifikát na
meno“) a verejne neobchodovateľných pokladničných poukážok banky
na meno (ďalej len „pokladničná poukážka na meno“); verejne
neobchodovateľné cenné papiere neobsahujú číslo ISIN,
d) peňažné prostriedky uložené v banke ako notárska úschova, ak
oprávneným príjemcom peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo
má byť osoba uvedená v odseku 3 tohto článku, ktorej vklady sú
chránené podľa zákona o ochrane vkladov, a ak pred dňom, keď sa
vklady stali nedostupnými, notár, spravujúci túto notársku úschovu,
doručil banke, v ktorej je uložená táto úschova, písomné oznámenie s
údajmi o každom oprávnenom príjemcovi najmenej v rozsahu údajov
uvedených v odseku 5 tohto článku [§ 3 ods. 2 písm. b) a ods. 4
písm. a) a f) a § 26 ods. 1 zákona o ochrane vkladov],
e) spoločné vklady, pričom za spoločný vklad sa považuje akýkoľvek
vklad vkladateľa uložený v banke a uvedený v písmenách a) až d) tohto
odseku, ktorý je podľa záznamov vykonaných bankou pred dňom, keď
sa vklady stali nedostupnými, vedený pre viac vkladateľov, a to o
každom vkladateľovi najmenej v rozsahu údajov uvedených v odseku 5
tohto článku; spoločný vklad musí obsahovať meno, priezvisko, adresu
trvalého pobytu a rodné číslo (alebo dátum narodenia) každého
vkladateľa, ak ide o fyzické osoby, alebo názov, identifikačné číslo (ak
je pridelené) a adresu sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická
osoba, ako aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo
osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu
tejto právnickej osoby, ak je vkladateľom právnická osoba [§ 3 ods. 2
písm. a) a ods. 4 písm. a) a e) zákona o ochrane vkladov].
(8) Zákonom o ochrane vkladov nie sú chránené a náhrada z Fondu sa
neposkytuje za takéto vklady:
a) vklady právnických osôb, a to
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1. do dňa vzniku členstva Slovenskej republiky v Európskych
spoločenstvách a Európskej únii vklady všetkých právnických osôb
s výnimkou zákonom chránených vkladov neziskových právnických
osôb uvedených v odseku 3 písm. b) tohto článku [§ 3 ods. 3 písm. b)
zákona o ochrane vkladov] a
2. odo dňa vzniku členstva Slovenskej republiky v Európskych
spoločenstvách a Európskej únii len všetky vklady takých
právnických osôb, ktoré sú trvalo vylúčené zo systému ochrany
bankových vkladov v Slovenskej republike a ktoré sú uvedené v
odseku 3 písm. c) bodoch 1 až 5 tohto článku [§ 3 ods. 3 písm. c)
body 1 až 5 zákona o ochrane vkladov],
b) vklady vo forme verejne obchodovateľných cenných papierov, teda
vklady vo forme cenných papierov na meno vydaných bankou, ktoré sú
prijaté na obchodovanie na trh burzy cenných papierov (ďalej len
„verejne obchodovateľné cenné papiere“), najmä za vklady vo forme
verejne obchodovateľných vkladových listov, verejne obchodovateľných
vkladových certifikátov, verejne obchodovateľných depozitných
certifikátov a verejne obchodovateľných pokladničných poukážok
banky; verejne obchodovateľné cenné papiere obsahujú číslo ISIN,
c) vklady vo forme dlhopisu, zmenky a šeku [§ 3 ods. 4 písm. c) zákona
o ochrane vkladov],
d) peňažné prostriedky uložené v banke ako notárska úschova, ak nie sú
splnené náležitosti a podmienky uvedené v odsekoch 5 a 6 a odseku 7
písm. d) tohto článku [§ 3 ods. 2 písm. b) a ods. 4 písm. a) a f) a § 26
ods. 1 zákona o ochrane vkladov],
e) peňažné prostriedky uložené v banke ako súdna úschova,
f) vklady na doručiteľa, najmä vklady na vkladných knižkách na
doručiteľa a vklady vo forme cenných papierov na doručiteľa bez
ohľadu na to, či sú alebo nie sú verejne obchodovateľné a bez ohľadu na
rozsah údajov o vkladateľovi v záznamoch vykonaných bankou [§ 3
ods. 4 písm. b) zákona o ochrane vkladov]; vkladmi na doručiteľa sú
všetky vklady, s ktorými je oprávnený nakladať každý, kto banke
preukáže svoju totožnosť a predloží vkladnú knižku alebo iný doklad o
vkladovom vzťahu, ak výplate vkladu nebráni jeho vinkulácia,
rozhodnutie súdu alebo iného príslušného orgánu o zákaze nakladania s
vkladom alebo o zákaze jeho výplaty, konanie o umorení vkladnej
knižky alebo iného dokladu o vkladovom vzťahu, prípadne ustanovenia
osobitného predpisu [§ 780 a § 879d ods. 1 Občianskeho zákonníka,
§ 89 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, § 11 až § 16 vyhlášky
č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení neskorších
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predpisov a § 9a zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti v znení zákona č. 445/2002 Z. z.]; vklady na
doručiteľa spravidla obsahujú len názov vkladnej knižky a označenie
„Na doručiteľa“ a spravidla neobsahujú meno, priezvisko, adresu a
rodné číslo (ani dátum narodenia) fyzických osôb,
g) vklady a spoločné vklady, ktoré banka bez ohľadu na právnu formu
vkladu nevedie pre jediného vkladateľa vkladu alebo pre viacerých
vkladateľov spoločného vkladu najmenej v rozsahu údajov uvedených
v odseku 5 tohto článku, a to podľa záznamov banky vykonaných
bankou v jej informačnom systéme alebo v doklade o vkladovom
vzťahu ešte pred dňom, keď sa vklady stanú nedostupnými [§ 3 ods. 2
písm. a) a ods. 4 písm. a) a e) zákona o ochrane vkladov].
(9) Za vyjadrenie dátumu narodenia fyzickej osoby sa považuje aj rodné číslo,
ktoré sa tvorí z dátumu narodenia fyzickej osoby a z koncovky [§ 2 ods. 2
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom
čísle].
(10) Banka je povinná pri každom obchode bez ohľadu na jeho hodnotu
požadovať preukázanie totožnosti vkladateľa a klient je povinný vyhovieť
každej takejto žiadosti banky [§ 89 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z.
o bankách]. Banky nemôžu od 1. 9. 2001 prijímať od vkladateľov nijaké
vklady na doručiteľa [§ 879d ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Banka je
povinná vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať chránené
vklady podľa zákona o ochrane vkladov tak, aby bolo zrejmé, ktoré vklady
v banke sú chránené a ktoré nie sú chránené zákonom o ochrane vkladov
[§ 12 ods. 4 písm. e) zákona o ochrane vkladov].
(11) Banka je povinná v informáciách vo vkladných knižkách, vo vkladových
listoch a v dokladoch o obdobných vkladových vzťahoch, ako aj v každej
ňou uverejnenej informácii o bankovom obchode, ktorý spočíva v prijatí
vkladu alebo ktorého súčasťou je prijatie vkladu (napríklad v obchodných
podmienkach a v informatívnych materiáloch pre klientov o vkladových
produktoch), výslovne uviesť, či sa na takto prijatý vklad vzťahuje alebo
nevzťahuje ochrana podľa zákona o ochrane vkladov [§ 37 ods. 2 zákona
č. 483/2001 Z. z. o bankách]. Banka je povinná uverejniť vo svojich
prevádzkových priestoroch informáciu o ochrane vkladov podľa zákona
o ochrane vkladov vrátane uverejnenia týchto všeobecných podmienok
[§ 37 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a § 12 ods. 4 písm. c)
zákona o ochrane vkladov].
(12) Ak bude banke, prípadne správcovi banky, v ktorej je zavedená nútená
správa, doručené rozhodnutie Národnej banky Slovenska o vyhlásení banky
za neschopnú vyplácať vklady alebo vykonateľné rozhodnutie súdu
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o pozastavení nakladania s vkladmi v banke, dňom doručenia takéhoto
rozhodnutia sa pozastavuje akékoľvek nakladanie so všetkými vkladmi
uloženými v banke, postupovanie pohľadávok proti banke z nedostupných
vkladov a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi bankou a inými
osobami. Týmto dňom sa tiež banke zakazuje prijímať ďalšie vklady,
poskytovať úvery, bankové záruky a dokumentárne akreditívy, ako aj
uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky
banky voči iným osobám. Banka je týmto dňom povinná pozastaviť aj
nakladanie s bankovými platobnými kartami vydanými k účtom v banke, a
to nakladanie v bankomatoch, ako aj akékoľvek iné nakladanie s takýmito
bankovými platobnými kartami, napríklad nakladanie s nimi v obchodných,
hotelových, reštauračných alebo iných obdobných zariadeniach. Od tohto
dňa banka nesmie vyplácať vklady, uložené v banke, alebo časti týchto
vkladov žiadnym osobám alebo vykonávať bezhotovostné prevody týchto
vkladov na akékoľvek iné účty, vrátane prevodov na iné účty vkladateľa v
banke. Všetky tieto opatrenia platia až do skončenia lehoty na vyplácanie
náhrad určenej Fondom podľa zákona o ochrane vkladov, vrátane
prípadného predĺženia tejto lehoty. Nezastavuje sa však prijímanie splátok
úverov poskytnutých bankou ani ich príslušenstva [§ 8 ods. 6 a § 10 ods. 1,
2 a 9 zákona o ochrane vkladov].
Čl. 3
Právo na náhradu za nedostupný vklad
(1) Právo na náhradu z Fondu za zákonom chránený nedostupný vklad uložený
v banke má taký vkladateľ, na ktorého sa vzťahuje systém ochrany
bankových vkladov v Slovenskej republike, ktorému patrí nedostupný vklad
(vrátane práva na jeho výplatu) a pre ktorého je nedostupný vklad vedený
v banke najmenej v rozsahu údajov o vkladateľovi a za ďalších podmienok
uvedených v článku 2 odseku 5 týchto všeobecných podmienok; iná osoba
má namiesto vkladateľa právo na náhradu len vtedy, ak sa na túto osobu
vzťahuje systém ochrany bankových vkladov v Slovenskej republike a ak jej
na zákonom chránený nedostupný vklad vkladateľa alebo na časť zákonom
chráneného nedostupného vkladu vkladateľa vzniklo právo podľa
právoplatného alebo vykonateľného rozhodnutia súdu alebo iného
príslušného orgánu, napríklad podľa osvedčenia notára o dedičstve,
exekučného príkazu súdneho exekútora alebo rozsudku súdu o tom, že tento
vklad patrí inej osobe ako vkladateľovi, alebo že iná osoba, ako vkladateľ,
má právo na výplatu tohto vkladu [§ 9 ods. 1 a 5 zákona o ochrane
vkladov].
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(2) Vkladateľovi alebo inej osobe patrí náhrada z Fondu za vkladateľov
zákonom chránený nedostupný vklad aj vtedy, keď jeho chránený
nedostupný vklad nie je splatný do konca lehoty na vyplácanie náhrad,
určenej Fondom podľa zákona o ochrane vkladov, najmä ak je vklad
uložený a viazaný v banke na dlhšiu dobu, ako je lehota na vyplácanie
náhrad určená Fondom. To neplatí pri zákaze nakladania s vkladom alebo
pri zákaze výplaty vkladu podľa rozhodnutia súdu alebo iného príslušného
orgánu, najmä pri zákaze uloženom rozhodnutím súdu o predbežnom
opatrení v súdnom konaní, rozhodnutím súdu o zabezpečení dedičstva,
rozhodnutím súdu o nariadení výkonu rozhodnutia alebo pri zákaze
uloženom príkazom súdneho exekútora. Po skončení a preukázaní
ukončenia zákazu možno poskytnúť náhradu z Fondu podľa povahy veci
vkladateľovi alebo inej osobe, ak jej na chránený nedostupný vklad
vkladateľa alebo na časť chráneného nedostupného vkladu vkladateľa
vzniklo právo podľa rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu [§ 9
ods. 5 zákona o ochrane vkladov].
(3) Náhrada z Fondu za chránené nedostupné vklady v banke nepatrí žiadnej
osobe za premlčané vklady [§ 101 a § 785 Občianskeho zákonníka a § 397
Obchodného zákonníka], ani za vklady vkladateľov, ktorí kedykoľvek
v období jedného roka pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými, majú
alebo mali k banke osobitný vzťah podľa § 35 ods. 4 a 5 zákona
č. 483/2001 Z. z. o bankách [§ 9 ods. 6 zákona o ochrane vkladov].
(4) Z dôvodu osobitného vzťahu k banke, ktorá má sídlo na území Slovenskej
republiky, nikomu nepatrí náhrada z Fondu za žiadne nedostupné vklady,
ktoré v takejto banke majú uložené takíto vkladatelia:
a) členovia štatutárneho orgánu (predstavenstva) banky, vedúci
zamestnanci banky priamo podriadení štatutárnemu orgánu banky [§ 7
ods. 14 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších
predpisov a § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce], ďalší
zamestnanci banky určení stanovami banky a prokuristi banky,
b) členovia dozornej rady banky,
c) osoby, ktoré majú kontrolu nad bankou, členovia štatutárnych orgánov
takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci takýchto právnických
osôb,
d) fyzické osoby blízke členom štatutárneho orgánu banky, členom
dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom banky priamo
podriadeným štatutárnemu orgánu banky alebo fyzickým osobám, ktoré
majú kontrolu nad bankou, najmä ich manželia (manželky), rodičia a
ďalší predkovia, deti a ďalší potomkovia a ich súrodenci; iné osoby v
pomere rodinnom alebo obdobnom k členom štatutárneho orgánu
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banky, členom dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom banky
priamo podriadeným štatutárnemu orgánu banky alebo fyzickým
osobám, ktoré majú kontrolu nad bankou (napríklad ich družky alebo
druhovia), sa pokladajú za osoby im blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela
jedna z osôb v tomto pomere, druhá z nich dôvodne pociťovala ako
vlastnú ujmu,
e) právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a),
b), c) alebo d) tohto odseku majú kvalifikovanú účasť; pritom
kvalifikovanou účasťou sa rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo
ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 5 % na základnom imaní právnickej
osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť
uplatňovania vplyvu na riadenie právnickej osoby porovnateľného
s vplyvom zodpovedajúcim takémuto podielu [§ 7 ods. 11 a 12 zákona
č. 483/2001 Z. z. o bankách],
f) členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
g) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na banke a akákoľvek
právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi
kontrolu,
h) právnické osoby pod kontrolou banky,
i) audítori alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú v mene audítorskej
spoločnosti audítorskú činnosť v banke,
j) členovia štatutárneho orgánu (predstavenstva) inej banky a vedúci
pobočky zahraničnej banky,
k) správca pre výkon nútenej správy banky, zástupca správcu a pribraný
odborný poradca, ak nútená správa banky trvala kedykoľvek v období
jedného roka pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými.
(5) Z dôvodu osobitného vzťahu k banke, ktorá je pobočkou zahraničnej banky
zriadenou na území Slovenskej republiky, nikomu nepatrí náhrada z Fondu
za žiadne nedostupné vklady, ktoré v takejto banke (pobočke zahraničnej
banky) majú uložené takýto vkladatelia:
a) vedúci pobočky zahraničnej banky,
b) členovia štatutárneho orgánu a členovia dozornej rady zahraničnej
banky, ktorej súčasťou je pobočka s nedostupnými vkladmi (ďalej len
„zahraničná banka“),
c) osoby, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, členovia
štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb,
d) fyzické osoby blízke osobám vedúcemu pobočky zahraničnej banky,
členom štatutárneho orgánu zahraničnej banky, členom dozornej rady
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zahraničnej banky alebo fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad
zahraničnou bankou, najmä ich manželia (manželky), rodičia a ďalší
predkovia, deti a ďalší potomkovia a ich súrodenci; iné osoby v pomere
rodinnom alebo obdobnom k vedúcemu pobočky zahraničnej banky,
členom štatutárneho orgánu zahraničnej banky, členom dozornej rady
zahraničnej banky alebo fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad
zahraničnou bankou (napríklad ich družky alebo druhovia), sa pokladajú
za osoby im blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z osôb v tomto
pomere, druhá z nich dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu,
e) právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a),
b), c) alebo d) tohto odseku majú kvalifikovanú účasť,
f) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na zahraničnej banke [§ 7
ods. 11 a 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách], a akákoľvek
právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi
kontrolu,
g) právnické osoby pod kontrolou zahraničnej banky,
h) členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i) audítori alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú v mene audítorskej
spoločnosti audítorskú činnosť v pobočke zahraničnej banky,
j) vedúci inej pobočky zahraničnej banky a členovia štatutárneho orgánu
banky.
(6) Kontrolou nad bankou alebo nad inou právnickou osobou podľa odsekov 4
a 5 tohto článku sa rozumie
a) priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní
právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
b) právo vymenovať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov
štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
c) možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na riadení právnickej osoby
[vplyv porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa
písmena a)], v ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, akcionárom
alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov
právnickej osoby alebo na základe dohody s ostatnými spoločníkmi,
akcionármi alebo členmi právnickej osoby,
d) možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným
spôsobom.
(7) Náhrada z Fondu za chránené nedostupné vklady v banke nepatrí:
a) za žiadne nedostupné vklady vkladateľom, ktorí svojou trestnou
činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení,
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čiastočne alebo úplne spôsobili neschopnosť banky vyplácať vklady
[§ 9 ods. 7 písm. a) zákona o ochrane vkladov],
b) vkladateľom, ktorí nadobudli vklady v súvislosti s legalizáciou výnosov
z trestnej činnosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne odsúdení
[§ 9 ods. 7 písm. b) zákona o ochrane vkladov].
(8) Fond pozastaví výplatu náhrad vkladateľom uvedeným v odseku 7 písm. a)
tohto článku počas trestného konania vedeného proti týmto osobám
v súvislosti s ich trestnou činnosťou, ktorá môže mať vzťah k neschopnosti
banky vyplácať vklady. Fond tiež pozastaví výplatu náhrad za tie vklady,
o ktorých je v priebehu trestného konania zrejmé, že ide o vklady podľa
odseku 7 písm. b) tohto článku [§ 9 ods. 8 zákona o ochrane vkladov].
(9) Za vklady podľa odsekov 3 až 8 tohto článku sú banky povinné platiť do
Fondu príspevky v súlade so zákonom o ochrane vkladov [§ 9 ods. 9 zákona
o ochrane vkladov].
(10) Ak sa vklady v banke stanú nedostupnými, táto banka je na žiadosť Fondu
povinná bezodkladne odovzdať Fondu prehľad (zoznam) osôb a informácie
o osobách, ktoré majú osobitný vzťah k tejto banke podľa odsekov 3 až 6
tohto článku [§ 9 ods. 6 zákona o ochrane vkladov a § 35 ods. 3 zákona
č. 483/2001 Z. z. o bankách].
Čl. 4
Výška náhrady za nedostupný vklad
(1) Náhrada z Fondu za zákonom chránený nedostupný vklad uložený v banke
sa poskytne vo výške 90 % z celkovej nominálnej hodnoty vkladov jedného
vkladateľa v jednej banke, pričom celková nominálna hodnota vkladov sa
vypočíta podľa odseku 2 tohto článku. Pri vzniku nedostupnosti vkladov po
30. júni 2002 a pred dňom vzniku členstva Slovenskej republiky
v Európskych spoločenstvách a Európskej únii však jednému vkladateľovi
alebo inej oprávnenej osobe patrí z Fondu v súhrne najviac maximálna
možná náhrada vo výške štyridsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy
v Slovenskej republike za posledné známe jednotlivé štyri štvrťroky podľa
zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky známych ku dňu, keď sa
vklady stali nedostupnými; takto zistené násobky priemernej mesačnej mzdy
sa zaokrúhľujú nahor na celé 100 Sk. Pri vzniku nedostupnosti vkladov po
vzniku členstva Slovenskej republiky v Európskych spoločenstvách
a Európskej únii sa maximálna možná súhrnná výška náhrady z Fondu pre
jedného vkladateľa alebo pre inú oprávnenú osobu za chránené nedostupné
vklady bude rovnať najviac prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny
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podľa kurzu, vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa
vklady stali nedostupnými.
(2) Na účely výpočtu výšky náhrady z Fondu podľa odseku 1 tohto článku sa
spočítavajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady toho istého
vkladateľa v jednej banke, v jej pobočkách a v jej iných organizačných
zložkách, vrátane podielov vkladateľa na spoločných vkladoch a na
notárskych úschovách v tejto banke chránených zákonom o ochrane vkladov
[§ 26 ods. 3 zákona o ochrane vkladov], a to podľa stavu ku dňu, keď sa
vklady v banke stali nedostupnými. Pri každom spoločnom vklade platí, že
každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi
nepreukážu iné podiely jednotlivých vkladateľov; inú veľkosť podielov
jednotlivých vkladateľov spoločného vkladu možno preukázať najmä
právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu, prípadne
písomnou dohodou všetkých vkladateľov spoločného vkladu, ktorá bola
uzavretá a na ktorej boli úradne overené podpisy všetkých vkladateľov pred
dňom, keď sa vklady v banke stali nedostupnými [§ 9 ods. 3 zákona
o ochrane vkladov]. K nedostupnému vkladu sa pripočítajú úroky, výhry,
prémie a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom, pričom
ich výška sa vypočíta podľa odseku 3 tohto článku. Takto zistená celková
výška nedostupného vkladu (súhrnu všetkých nedostupných vkladov)
vkladateľa sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky premlčané vklady,
ako aj o všetky nesplatené úvery vkladateľa, nesplatené poplatky vkladateľa
a o iné záväzky vkladateľa voči banke, a to len podľa stavu ku dňu, keď sa
vklady stali nedostupnými [§ 9 ods. 3 zákona o ochrane vkladov, § 101 a
§ 785 Občianskeho zákonníka a § 397 Obchodného zákonníka]; na zmeny,
ktoré nastali po dni, keď sa vklady stali nedostupnými, napríklad na splátky
úverov poskytnutých bankou, sa neprihliada.
(3) Úroky, výhry, prémie a iné majetkové výhody spojené s vkladom, na
ktoré ku dňu vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady vznikol
vkladateľovi nárok, sa na účely výpočtu výšky náhrady z Fondu
vypočítavajú ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými, a to aj pri všetkých
termínovaných vkladoch a pri všetkých vkladoch s výpovednými lehotami
[§ 9 ods. 3 zákona o ochrane vkladov].
(4) Ak nie je hodnoverne preukázaná iná výška nedostupného vkladu alebo iná
výška záväzku vkladateľa voči banke, je rozhodujúci záznam v evidencii
banky, ak osobitný zákon neustanovuje inak [§ 9 ods. 4 zákona o ochrane
vkladov]. Pri vkladoch na vkladných knižkách na meno je rozhodujúci zápis
banky o výške vkladu vo vkladnej knižke, ak nie je preukázaná iná výška
vkladu; pri vkladoch vo forme listinných vkladových listov na meno,
listinných vkladových certifikátov na meno a listinných depozitných
certifikátov na meno je rozhodujúca výška vkladu, ktorá je uvedená bankou
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na tomto liste alebo certifikáte [§ 781 ods. 2, § 786 ods. 1 druhá veta a
§ 787 ods. 2 Občianskeho zákonníka].
(5) Náhrada z Fondu za zákonom chránený nedostupný vklad v banke sa vždy
vypláca v slovenských korunách, a to aj náhrada za zákonom chránené
nedostupné vklady v cudzej mene. Výška nedostupného vkladu v cudzej
mene na účely náhrady z Fondu za tento vklad sa vypočítava podľa kurzu
vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa vklady v banke
stali nedostupnými [§ 9 ods. 1 a § 10 ods. 8 zákona o ochrane vkladov].
(6) Ak celková výška vkladu alebo vkladov vkladateľa v banke, v ktorej sa
vklady stali nedostupnými, prevyšuje maximálnu možnú výšku náhrady
z Fondu podľa § 9 ods. 2 a § 28a ods. 1 a 2 zákona o ochrane vkladov
a podľa odseku 1 tohto článku, z Fondu sa poskytne vkladateľovi alebo inej
oprávnenej osobe len maximálna možná výška náhrady. Vzhľadom na
zákonom ustanovené poskytovanie náhrady vo výške 90 % z celkovej
nominálnej hodnoty vkladov jedného vkladateľa v jednej banke sa
vkladateľovi poskytne maximálna možná výška náhrady z Fondu len vtedy,
ak celková zistená výška zákonom chráneného nedostupného vkladu tohto
vkladateľa v jednej banke presahuje najmenej o 10% maximálnu možnú
výšku náhrady z Fondu. Poskytnutím náhrady (maximálnej možnej
náhrady) z Fondu nie je dotknuté právo vkladateľa alebo inej oprávnenej
osoby vymáhať si od banky, v ktorej sa vklady stali nedostupnými,
uhradenie tej časti vkladu alebo vkladov, ktorá prevyšuje výšku náhrady
(maximálnej možnej náhrady) poskytnutej z Fondu, a to napríklad vymáhať
si takýto rozdiel od banky prostredníctvom príslušného konkurzného súdu
alebo iného príslušného súdu.
Čl. 5
Čas, miesto a spôsob vyplácania náhrad
(1) Fond určí začatie, trvanie, postup a miesto vyplácania náhrad za zákonom
chránené nedostupné vklady v banke najneskôr do piatich dní odo dňa, keď
bolo Fondu doručené rozhodnutie Národnej banky Slovenska o vyhlásení
banky za neschopnú vyplácať vklady, prípadne odo dňa, keď bolo Fondu
doručené vykonateľné rozhodnutie súdu o pozastavení nakladania s vkladmi
v banke, ak tento deň nastal skôr. Miestom vyplácania náhrad sa rozumie
banka, ktorú Fond poveril vyplácaním náhrad za zákonom chránené
nedostupné vklady [§ 10 ods. 4 zákona o ochrane vkladov]. Fond svoje
oznámenie o vyplácaní náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady
doručí bez zbytočného odkladu banke; ak je v banke zavedená nútená
správa, doručí Fond toto oznámenie bez zbytočného odkladu správcovi
banky [§ 10 ods. 1 zákona o ochrane vkladov].
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(2) Vyplácanie náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady sa musí skončiť
najneskôr do troch mesiacov odo dňa rozhodnutia Národnej banky
Slovenska o vyhlásení banky za neschopnú vyplácať vklady, prípadne odo
dňa, keď bolo Fondu doručené vykonateľné rozhodnutie súdu o pozastavení
nakladania s vkladmi v banke, ak tento deň nastal skôr. Fond môže s
predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska vo výnimočných a
odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace, a to aj
opakovane; vyplácanie náhrad za chránené nedostupné vklady však musí
byť skončené najneskôr do jedného roka odo dňa rozhodnutia Národnej
banky Slovenska o vyhlásení banky za neschopnú vyplácať vklady, prípadne
odo dňa, keď bolo Fondu doručené vykonateľné rozhodnutie súdu o
pozastavení nakladania s vkladmi v banke, ak tento deň nastal skôr [§ 10
ods. 2 zákona o ochrane vkladov]; týmto nie je dotknuté vyplácanie náhrad
v neskoršom období podľa odseku 7 tohto článku.
(3) V oznámení Fondu o vyplácaní náhrad za zákonom chránené nedostupné
vklady sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada za chránené
nedostupné vklady v banke vyplatí bezhotovostným prevodom na účet v
inej banke. Ak sa náhrada môže vyplatiť bezhotovostným prevodom,
vkladateľ musí požiadať o takýto prevod pri uplatnení svojho práva na
náhradu a súčasne musí písomne oznámiť údaje potrebné na tento prevod,
najmä číslo svojho účtu v inej banke v Slovenskej republike; inak sa
náhrada vyplatí v hotovosti [§ 10 ods. 6 zákona o ochrane vkladov].
Vyplácanie náhrad v hotovosti alebo prevodom na akýkoľvek bankový účet
v Slovenskej republike je bezplatné.
(4) Banka, v ktorej sú vklady nedostupné, je povinná údaje, ktoré sú uvedené
v oznámení Fondu o vyplácaní náhrad za zákonom chránené nedostupné
vklady - spolu s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o vyhlásení banky
za neschopnú vyplácať vklady alebo s výrokom vykonateľného rozhodnutia
súdu o pozastavení nakladania s vkladmi v banke - uverejniť v rozhlase,
v televízii, v tlačovej agentúre a v denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou a
vo verejne prístupných priestoroch banky, a to v najbližší pracovný deň po
doručení oznámenia Fondu o vyplácaní náhrad za zákonom chránené
nedostupné vklady v tejto banke, ktoré bolo vydané podľa odseku 1 tohto
článku; ak je v banke zavedená nútená správa, má túto povinnosť správca
banky pre výkon nútenej správy [§ 10 ods. 3 zákona o ochrane vkladov].
(5) Počas lehoty určenej podľa odsekov 1 a 2 tohto článku Fond vypláca
náhrady za zákonom chránené nedostupné vklady spravidla prostredníctvom
banky. Na účely vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady
je Fond oprávnený dávať poverenej banke potrebné pokyny, ktoré sú
záväzné pre poverenú banku, vrátane jej štatutárnych zástupcov a
zamestnancov [§ 10 ods. 4 zákona o ochrane vkladov].

15

(6) Ak má vkladateľ v banke viac nedostupných chránených vkladov, ktorých
celková súhrnná výška prevyšuje maximálnu možnú výšku náhrady, podľa
§ 9 ods. 2 a § 28a zákona o ochrane vkladov a podľa článku 4 odseku 1
týchto všeobecných podmienok, náhrada z Fondu sa poskytne za vklady
postupne v časovom poradí, v akom boli vklady uložené v banke, až do
maximálnej možnej výšky náhrady platnej ku dňu, keď sa vklady v banke
stali nedostupnými. Spravidla na žiadosť vkladateľa sa Fond môže
s vkladateľom vopred, ešte pred začatím vyplácania náhrad, dohodnúť na
inom poradí vyplácania náhrad za nedostupné chránené vklady, napríklad na
poradí vyplácania náhrad podľa výšky jednotlivých nedostupných
chránených vkladov alebo podľa viazanosti nedostupných chránených
vkladov. Náhrada z Fondu sa vypláca spravidla jednorazovo.
(7) Ak vkladateľ alebo iná osoba, ktorej podľa rozhodnutia súdu alebo iného
príslušného orgánu vzniklo právo na vklad alebo na časť vkladu vkladateľa,
nemohla uplatniť právo na náhradu z Fondu za nedostupný vklad v lehote,
určenej Fondom podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, a to z hodnoverne
preukázaných závažných zdravotných alebo iných dôvodov, napríklad
z dôvodu umorovacieho konania o stratenej alebo zničenej vkladnej knižke
alebo o stratenom alebo zničenom verejne neobchodovateľnom cennom
papieri na meno, z dôvodu dedičského alebo súdneho konania, alebo
z dôvodu pobytu vkladateľa v zahraničí počas vyplácania náhrad podľa § 10
ods. 2 zákona o ochrane vkladov, môže Fond poskytnúť náhradu za
nedostupný vklad na základe písomnej žiadosti aj po lehote určenej podľa
odsekov 1 a 2 tohto článku; celkovo však poskytovanie náhrad môže byť
vykonávané len v rámci vybavovania nárokov na náhradu, ktoré boli
písomne uplatnené voči Fondu najneskôr do troch rokov odo dňa, keď sa
vklady v banke stali nedostupnými [§ 10 ods. 9 zákona o ochrane vkladov].
Po márnom uplynutí tejto trojročnej lehoty zaniká nárok vkladateľa a inej
oprávnenej osoby voči Fondu na poskytnutie náhrady za nedostupný
chránený vklad; tým nie je dotknutá možnosť poskytnúť náhradu v
prípadoch, keď si vkladateľ alebo iná oprávnená osoba včas uplatnila voči
Fondu právo na náhradu, ale náhrada nemohla byt vyplatená z dôvodu, že
ešte nebolo právoplatne skončené súdne konanie alebo iné konanie, ktoré je
rozhodujúce pre vyplatenie náhrady.
(8) Ak Fond neurčí inak, písomné žiadosti o poskytnutie náhrady podľa
odseku 7 tohto článku sa musia zaslať a doručiť do sídla Fondu; sídlom
Fondu je Bratislava, Kapitulská 12, PSČ 812 47. Fond však môže určiť, že
písomné žiadosti o poskytnutie náhrady podľa odseku 7 sa predkladajú a v
mene Fondu o nich rozhoduje banka alebo iné miesto, prostredníctvom
ktorého sa vyplácali náhrady počas lehoty, určenej podľa odsekov 1 a 2
tohto článku. Náhrada z Fondu poskytovaná podľa odseku 7 tohto článku sa
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vypláca spôsobom určeným pri rozhodnutí o jej poskytnutí [§ 10 ods. 4
zákona o ochrane vkladov].
Čl. 6
Uplatňovanie a preukazovanie práva na náhradu
(1) Právo na náhradu z Fondu za zákonom chránené nedostupné vklady sa musí
uplatniť v lehote a na mieste určenom Fondom podľa článku 5 týchto
všeobecných podmienok [§ 10 ods. 1, 4 a 5 zákona o ochrane vkladov].
Voči vkladateľovi, ktorý si uplatní právo na náhradu z Fondu za nedostupný
vklad, môže Fond uplatniť všetky námietky, ktoré by voči tomuto
vkladateľovi mohla uplatniť banka, ak zákon o ochrane vkladov
neustanovuje inak [§ 11a ods. 2 zákona o ochrane vkladov].
(2) Vkladateľ alebo iná osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu z Fondu za
zákonom chránený nedostupný vklad, musí preukázať svoju totožnosť
a preukázať podľa druhu vkladu, že má právo na jeho výplatu [§ 10 ods. 5
zákona o ochrane vkladov]. Totožnosť a právo na náhradu z Fondu treba
preukázať banke alebo inému miestu, prostredníctvom ktorého sa náhrady
vyplácajú, a to spôsobom upraveným v nasledujúcich odsekoch tohto
článku.
(3) Právo na náhradu z Fondu za zákonom chránený nedostupný vklad sa
preukazuje predovšetkým dokladom o vkladovom vzťahu alebo
rozhodnutím príslušného orgánu, a to predložením originálov listín o vklade
vydaných bankou v zásade skôr, ako sa vklady v nej stali nedostupnými,
prípadne predložením originálu alebo úradne overenej kópie rozhodnutia
súdu alebo iného príslušného orgánu o vklade, najmä predložením
1.vkladnej knižky na meno a v prípade cestovnej vkladnej knižky
predložením vkladnej knižky a preukazného lístku k cestovnej vkladnej
knižke,
2.preukazného lístku k účtu v banke, zmluvy o zriadení účtu v banke,
prípadne potvrdenia (výpisu) banky o výške zostatku na účte, ak banka
k účtu nevydala preukazný lístok; preukazný lístok ani výpis z účtu
nenahrádza doklad o vkladovom vzťahu,
3.listinného verejne neobchodovateľného cenného papiera na meno
vydaného bankou, napríklad listinného vkladového listu na meno,
listinného vkladového certifikátu na meno a listinného depozitného
certifikátu na meno, alebo
4.právoplatného alebo vykonateľného rozhodnutia súdu, osvedčenia notára
o dedičstve, exekučného príkazu súdneho exekútora alebo rozhodnutia
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iného príslušného orgánu o tom, že vklad alebo časť vkladu patrí inej
osobe ako vkladateľovi alebo že táto iná osoba má právo na výplatu
vkladu alebo časti vkladu.
(4) Pri výplate náhrad z Fondu za zákonom chránené nedostupné vklady sa
neprihliada na prípadné viazanie (vinkuláciu) výplaty vkladu okrem
vinkulácie výplaty vkladu na súhlas tretej osoby [§ 780 ods. 2 Občianskeho
zákonníka]; prihliada sa aj na akreditív, otvorený v prospech tretích osôb
[§ 682 až 691 Obchodného zákonníka]. Pri vinkulácii výplaty vkladu na
súhlas tretej osoby a pri akreditíve, otvorenom v prospech tretej osoby, sa
náhrada za vinkulovaný vklad z Fondu vyplatí len s písomným súhlasom
tretej osoby s jej úradne overeným podpisom [§ 10 ods. 5 zákona o ochrane
vkladov]. Tento písomný súhlas tretej osoby vkladateľ predkladá banke,
v ktorej sa vklady stali nedostupnými.
(5) Za vkladateľa alebo inú osobu, ktorej vzniklo právo na vklad vkladateľa
alebo na jeho časť a ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo ktorá má
zákonného zástupcu z iného dôvodu, koná pri uplatňovaní práva na náhradu
z Fondu za nedostupný vklad tento zákonný zástupca. Zákonný zástupca,
okrem splnenia podmienok podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku,
musí preukázať aj svoju totožnosť a predložiť a odovzdať právoplatný
doklad alebo úradne overenú kópiu toho dokladu, z ktorého vyplýva
oprávnenie zástupcu na zastupovanie; ak ide o zastupovanie právnickej
osoby, za ktorú neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, musí byť
na tomto doklade úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto
právnickej osoby. Oprávnenie zástupcu na zastupovanie možno preukázať
najmä právoplatným originálom alebo úradne overenou kópiou
a) rodného listu maloletého dieťaťa, ak pri uplatňovaní práva na náhradu
koná za toto dieťa rodič alebo zákonný zástupca na základe súdneho
rozhodnutia,
b) rozhodnutia súdu o ustanovení za opatrovníka fyzickej osoby, v mene
ktorej sa uplatňuje právo na náhradu.
(6) Vkladateľ (vkladatelia) alebo iná osoba, ktorej vzniklo právo na vklad
vkladateľa alebo na jeho časť, prípadne ich zákonný zástupca sa pri
uplatňovaní práva na náhradu z Fondu za nedostupný vklad môže dať
zastúpiť aj splnomocnencom na základe splnomocnenia s úradne
osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Ak vkladateľ alebo jeho zákonný
zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec, okrem
splnenia podmienok podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku, musí
preukázať aj svoju totožnosť a odovzdať originál splnomocnenia s úradne
osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Ak je splnomocniteľom právnická
osoba, na splnomocnení musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho
orgánu tejto právnickej osoby; ak za právnickú osobu konajú ako štatutárny
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orgán viaceré osoby spoločne, tieto osoby môžu na účely prevzatia náhrady
spoločne splnomocniť jednu osobu. Splnomocnenec musí pri uplatňovaní
práva na náhradu z Fondu za chránený nedostupný vklad konať osobne, ak
osobitný zákon neustanovuje inak. Splnomocnenie musí obsahovať základné
osobné identifikačné údaje o splnomocniteľovi a splnomocnencovi a
zároveň z tohto splnomocnenia musí jednoznačne vyplývať, že
splnomocnenie je udelené na vykonanie právneho úkonu, ktorým je
prevzatie náhrady z Fondu za nedostupný vklad chránený zákonom o
ochrane vkladov. Ak je splnomocnenie úplne alebo čiastočne napísané v
cudzom jazyku, spolu s týmto splnomocnením sa odovzdáva aj originál
úradného prekladu textu alebo príslušnej časti textu splnomocnenia do
slovenského jazyka.
(7) Na účely výpočtu výšky náhrady z Fondu za zákonom chránený nedostupný
vklad uložený v banke na osobitnom bežnom účte s označením „notárska
úschova“ je notár, ktorý je vkladateľom, povinný preukázať svoju totožnosť
a predložiť Fondu rozčlenenie vkladov podľa jednotlivých osôb, ktorých
vklady sú chránené zákonom o ochrane vkladov, a podľa výšky súm
pripadajúcich na každú z týchto osôb, ako aj preukázať pravdivosť týchto
údajov. Tieto údaje možno preukázať napríklad predložením originálov
dokladov o rozčlenení vkladov a o výške súm pripadajúcich na každú
jednotlivú osobu, prípadne záväzným úradným vyhlásením notára, ktorý je
vkladateľom, s odtlačkom jeho úradnej pečiatky. Náhrada za zákonom
chránený nedostupný vklad uložený v banke na osobitnom bežnom účte
s označením „notárska úschova“, sa poskytne v rovnakej výške, v akej by sa
poskytla v prípade, keby každá osoba mala na svojom vlastnom účte
uložené tie peňažné prostriedky, ktoré sú pre ňu uložené na účte s
označením „notárska úschova“ [§ 26 ods. 2 a 3 zákona o ochrane vkladov].
(8) Pri uplatňovaní práva na náhradu z Fondu za chránený nedostupný vklad sa
totožnosť fyzickej osoby alebo identita právnickej osoby preukazuje takto:
a) platným občianskym preukazom fyzickej osoby [zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení
neskorších predpisov], alebo
b) platným cestovným pasom, diplomatickým pasom alebo služobným
pasom fyzickej osoby [zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v
znení neskorších predpisov], alebo
c) povolením na pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o cudzinca,
pričom cudzincom je každá fyzická osoba, ktorá nie je štátnym občanom
Slovenskej republiky [zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov],
c) výpisom z úradného registra alebo z inej úradnej evidencie, v ktorej je
zapísaná právnická osoba uplatňujúca si právo na náhradu, pričom tento
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výpis nesmie byť starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na
náhradu [§ 10 ods. 5 zákona o ochrane vkladov].
Čl. 7
Informácie o vkladoch
a kontrola vyplácania náhrad
(1) Fond môže žiadať od bánk na plnenie svojich funkcií všetky informácie
priamo súvisiace s jeho činnosťou podľa zákona o ochrane vkladov, a to
v lehote a spôsobom, ktoré stanoví Fond; predtým ako sa vklady v banke
stanú nedostupnými, Fond nemôže žiadať informácie, ktoré sú predmetom
bankového tajomstva [§ 12 ods. 1 zákona o ochrane vkladov].
(2) Ak sa vklady v banke stanú nedostupnými, táto banka je na písomnú žiadosť
Fondu povinná bezodkladne odovzdať Fondu
a) informácie, ktoré súvisia s bankovým tajomstvom a s činnosťou Fondu
podľa zákona o ochrane vkladov, predovšetkým všetky informácie
a dokumenty o vkladoch jednotlivých vkladateľov v banke a o ich
záväzkoch voči banke, a to vrátane všetkých informácií o premlčaných
zostatkoch vkladov a premlčaných záväzkoch vkladateľov voči banke
[§ 12 ods. 1 zákona o ochrane vkladov],
b) vzory všetkých dokumentov banky o vkladoch [§ 12 ods. 1 zákona
o ochrane vkladov],
c) prehľad (zoznam) všetkých osôb a informácie o všetkých osobách, ktoré
kedykoľvek v období jedného roka pred dňom, keď sa vklady stali
nedostupnými, majú alebo mali k tejto banke osobitný vzťah podľa
článku 3 odsekov 3 až 6 týchto všeobecných podmienok [§ 9 ods. 6
zákona o ochrane vkladov a § 35 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z.
o bankách],
d) iné informácie, ktoré súvisia s činnosťou Fondu podľa zákona o ochrane
vkladov [§ 12 ods. 1 zákona o ochrane vkladov].
(3) Fond môže so súhlasom Národnej banky Slovenska získať informácie podľa
odsekov 1 a 2 tohto článku aj vlastným zisťovaním v banke; ak má Fond,
skôr ako sa stali vklady nedostupnými, dôvodné podozrenie o pravdivosti
alebo úplnosti informácií poskytnutých bankou, ktoré súvisia s bankovým
tajomstvom, môže požiadať Národnú banku Slovenska o preverenie týchto
informácií [§ 12 ods. 2 zákona o ochrane vkladov].
(4) V banke, v ktorej sa vklady stali nedostupné, ako aj v banke, ktorú Fond
poveril vyplácaním náhrad za nedostupné vklady, má Fond právo
vykonávať kontrolu správnosti plnenia ich úloh podľa ustanovení zákona o
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ochrane vkladov, týchto všeobecných podmienok a s tým súvisiacich
pokynov Fondu [§ 12 ods. 1 a 3 a § 10 ods. 4 zákona o ochrane vkladov].
(5) Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia jeho úloh, ktoré
vyplývajú zo zákona o ochrane vkladov, oprávnený spolupracovať
a vymieňať si informácie s Národnou bankou Slovenska, s osobami,
prostredníctvom ktorých zabezpečuje vyplácanie náhrad, a s inštitúciami
systémov ochrany bankových vkladov v iných štátoch.
(6) Banky nesmú zverejňovať informácie o ochrane vkladov podľa zákona
o ochrane vkladov inak ako v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom
o ochrane vkladov a zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách, pričom
zverejňovanie informácií o úrovni a rozsahu ochrany vkladov podľa zákona
o ochrane vkladov nesmie byť využívané pri hospodárskej súťaži bánk ani
pri reklame bánk [§ 12 ods. 5 a § 4 ods. 8 zákona o ochrane vkladov].
Banky sú povinné zverejniť písomné informácie o ochrane vkladov podľa
zákona o ochrane vkladov vo svojich prevádzkových priestoroch v
slovenskom jazyku, a to vrátane týchto všeobecných podmienok [§ 12
ods. 4 písm. c) zákona o ochrane vkladov a § 37 ods. 2 zákona č.
483/2001 Z. z. o bankách].
Čl. 8
Účinky vyplatenia náhrad
a dokumentácia o vyplatení náhrad
(1) Dňom vyplatenia náhrady z Fondu za nedostupný vklad
v banke zaniká pohľadávka vkladateľa voči tejto banke, a to v rozsahu
rovnajúcom sa náhrade vyplatenej vkladateľovi z Fondu podľa zákona
o ochrane vkladov. Týmto dňom Fondu vzniká pohľadávka a Fond sa stáva
veriteľom voči banke v rozsahu rovnajúcom sa náhrade vyplatenej
vkladateľovi z Fondu [§ 11 ods. 1 zákona o ochrane vkladov]. Do
účtovných dokladov a evidencie banky o vkladoch sa urobí príslušný
záznam o tom, že v rozsahu rovnajúcom sa náhradám vyplateným z Fondu
sa znižuje vklad vkladateľa v banke, a že súčasne v rovnakom rozsahu
vznikla pohľadávka Fondu voči banke.
(2) Fond si môže uplatniť voči banke, za ktorú vyplatil náhrady za nedostupné
vklady, tak pohľadávku vo výške vyplatených náhrad, ako aj pohľadávku
vo výške skutočných nákladov, ktoré Fondu vznikli v súvislosti
s vyplácaním náhrad [§ 11 ods. 2 zákona o ochrane vkladov].
(3) Výplata náhrady vyplatenej z Fondu za nedostupný vklad, výška úrokov
a iných majetkových výhod zistených podľa § 9 ods. 3 zákona o ochrane
vkladov a výška toho zostatku vkladu, za ktorý sa neposkytla náhrada
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z Fondu, sa vyznačia v evidencii banky a v takých dokladoch o vkladovom
vzťahu, v ktorých sa uvádza výška vkladu; takto upravené doklady
o vkladovom vzťahu sa vrátia vkladateľovi, ktorý ich predložil pri uplatnení
práva na náhradu z Fondu. Vkladná knižka a cenný papier, z ktorých bola
vykonaná výplata náhrady z Fondu za nedostupný vklad v plnej výške
vkladu, sa zrušia a vkladateľovi sa nevrátia [§ 11a ods. 1 zákona o ochrane
vkladov a § 9 vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v
znení neskorších predpisov]. Zrušenie vkladu pri výplate náhrady z Fondu
za nedostupný vklad v plnej výške je bezplatné [§ 11a ods. 1 zákona
o ochrane vkladov].
(4) Všetky dokumenty o vyplatených náhradách z Fondu za chránené
nedostupné vklady v bankách uchováva Fond alebo ním poverená banka v
súlade s platnými predpismi o účtovníctve, predpismi o archívoch a
registratúrach a s ďalšími osobitnými právnymi predpismi. V súlade s
týmito právnymi predpismi má Fond právo rozhodovať o spôsobe a mieste
úschovy, prípadne môže priamo vykonávať úschovu všetkých dokumentov,
súvisiacich s vyplácaním náhrad z Fondu za nedostupné vklady v banke.
Čl. 9
Námietky a rozhodovanie sporov
(1) Každá osoba, ktorá si uplatňuje nárok na náhradu z Fondu za zákonom
chránené nedostupné vklady, môže písomným podaním predložiť Fondu
námietky, v ktorých upozorní na nesprávny postup banky alebo iného
miesta, prostredníctvom ktorého sa vyplácajú náhrady za zákonom chránené
nedostupné vklady. V tomto podaní musí byť uvedené, kto ho podáva, proti
ktorej banke a jej organizačnej zložke alebo proti ktorej inej osobe smeruje.
Toto podanie tiež musí obsahovať pravdivé opísanie rozhodujúcich
skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa pisateľ podania domáha,
a z podania musí byť zjavné, čoho sa pisateľ podania domáha. Spolu
s takýmto podaním je jeho pisateľ povinný do sídla Fondu zaslať alebo
doručiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva, ak tieto dôkazy už pri
uplatnení nároku na náhradu neodovzdal banke alebo inému miestu, na
ktorého nesprávny postup upozorňuje. Sídlom Fondu je Bratislava,
Kapitulská 12, PSČ 812 47. Fond o každej námietke uvedenej v písomnom
podaní rozhodne spravidla do 30 dní, a v osobitne zložitých prípadoch
spravidla do 60 dní od jej doručenia Fondu. Ak Fond nevyhovie námietke,
uvedenej v písomnom podaní, môže osoba, ktorá takúto námietku
predložila, postupovať podľa odseku 2 tohto článku [§ 12 ods. 3 zákona o
ochrane vkladov].
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(2) O sporoch, ktoré súvisia s náhradami za zákonom chránené nedostupné
vklady a s ich vyplácaním, rozhoduje súd [§ 9 ods. 10 zákona o ochrane
vkladov].
Čl. 10
Prechodné ustanovenia
(1) Nároky na náhrady z Fondu a výška náhrad z Fondu za zákonom chránené
nedostupné vklady uložené v bankách, ktoré boli vyhlásené za neschopné
vyplácať vklady už pred nadobudnutím účinnosti týchto všeobecných
podmienok, sa posudzujú a zisťujú podľa znenia zákona o ochrane vkladov,
ktoré platilo v čase vyhlásenia týchto bánk za neschopné vyplácať vklady.
(2) Nárok na náhrady z Fondu za zákonom chránené nedostupné vklady podľa
odseku 1 tohto článku majú výlučne fyzické osoby, a to len za tie
nedostupné vklady uložené v banke, ktoré boli chránené podľa znenia
zákona o ochrane vkladov platného v čase vyhlásenia tejto banky za
neschopnú vyplácať vklady. Z tohto dôvodu sa za nedostupné vklady, ktoré
sú uložené v bankách podľa odseku 1 tohto článku, neposkytne náhrada
napríklad za také vklady fyzických osôb - podnikateľov, ktoré boli zriadené
za účelom podnikania.
(3)

Náhrada z Fondu za zákonom chránené nedostupné vklady podľa
odseku 1 tohto článku sa poskytne vo výške 100 % z celkovej nominálnej
hodnoty vkladov jedného vkladateľa v jednej banke, pričom sa však v
súhrne poskytne najviac náhrada vo výške tridsaťnásobku priemernej
mesačnej mzdy v Slovenskej republike za posledné známe jednotlivé štyri
štvrťroky podľa zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky známych
ku dňu, keď sa tieto vklady stali nedostupnými.
Čl. 11
Spoločné ustanovenia

Zmeny a doplnky týchto všeobecných podmienok nadobudnú platnosť
a účinnosť dňom schválenia zmien a doplnkov Radou Fondu po vyjadrení
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, ak z rozhodnutia
Rady Fondu o týchto zmenách a doplnkoch alebo zo zákona nevyplýva, že
zmeny a doplnky týchto všeobecných podmienok nadobúdajú účinnosť
neskorším dňom. Zmeny a doplnky týchto všeobecných podmienok sa
dňom nadobudnutia ich účinnosti stávajú neoddeliteľnou súčasťou týchto
všeobecných podmienok [§ 12 ods. 3 zákona o ochrane vkladov].
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Čl. 12
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto všeobecných podmienok sa zrušujú
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupné vklady fyzických
osôb v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré boli (po ich
predchádzajúcom schválení Národnou bankou Slovenska) schválené Radou
Fondu dňa 14. decembra 1999.
(2) Tieto všeobecné podmienky po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej
banky Slovenska zo dňa 9. augusta 2002 nadobúdajú účinnosť dňom ich
schválenia Radou Fondu, to je dňom 13. novembra 2002.
V Bratislave dňa 13. novembra 2002

Ing. Štefan Králik

JUDr. Štefan Hrčka

predseda Rady Fondu

člen Rady Fondu
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