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I N F O R M Á C I A   P R E   V K L A D A T E Ľ O V 

 
Pravidlá a systém ochrany vkladov kryté 

Štátnym fondom ochrany vkladov Maďarska (OBA) 
 

 

 

KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky pôsobiaca na území Slovenskej 

republiky je účastníkom systému ochrany vkladov aplikovaného v Maďarskej republike 

na základe zákona č. XXIV z roku 1993 a Zákona CXII z roku 1996 v platnom znení.  

Na dodržiavanie zákona dohliada maďarský bankový regulátor „Štátny úrad pre 

dohľad nad finančnými inštitúciami“ (PSZÁF).  „Poistenie vkladov“ pre účely tohoto 

dokumentu znamená „ochranu vkladov“ v zmysle slovenského pojmoslovia. 
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20. Je môj vklad v banke v členskej krajine Európskej únie („EÚ“) pod ochranou aj v iných štátoch EÚ?  

21. Môže sa stať, že pri vklade svojho depozitu narazím na iné podmienky poistenia vkladov?  

 

Praktické otázky 

 

22. Aké údaje musí vkladateľ poskytnúť banke, aby bolo poistenie platné a účinné?  

23. Čo by mal klient urobiť v prípade nedostupnosti vkladu v záujme toho, aby obdržal svoje peniaze čo 

najskôr?  

24. Dokedy budú vyplatené peniaze vkladateľa?  

25. Prepadá/premlčí sa nárok vyplývajúci z poistenia vkladu po určitej lehote?  
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Všeobecne o poistení vkladu 

 
1. Čo je poistenie vkladov a prečo je pre Vás dôležité? 

2. Kto všetko je súčasťou systému poistenia vkladov?  

3. Koho peniaze sú poistené? 

4. Kto financuje poistenie vkladov? 

5. Ako systém poistenia vkladov funguje?  

 
1. Čo je poistenie vkladov a prečo je pre Vás dôležité? 

 
Poistenie vkladov slúži predovšetkým na ochranu vkladateľov. Druhou významnou úlohou poistenia 

vkladov je ochrana menovej stability cez udržiavanie dôvery v bezpečnosť vklady. Ak sa veriteľská 

inštitúcia stane neschopnou platiť, t.j. nedokáže vyplatiť úspory vkladateľa (t.j. vklady zamrznú), tak 

Štátny Fond na ochranu vkladov (OBA) vyplatí klientovi odškodné. Výška odškodného je limitovaná 

zákonom.  

 

3 hlavné aspekty fungovania poistenia OBA sú : 

 

- OBA v prípade neschopnosti veriteľských inštitúcií platiť, vypláca odškodnenie do 20 

pracovných dní na meno vkladateľa (meno uvedené pri vklade), 

 

-  zákon stanovuje hornú hranicu vyplatenia odškodného vo výške 100 000 EUR na osobu, ktoré 

sa vypláca sa forintoch, kurz (Maďarskej národnej banky - MNB) sa určuje deň pred začatím 

procesu odškodnenia, 

  

-  Poistenie OBA je platné pre každú veriteľskú inštitúciu. Teda ak vkladateľ umiestni svoje 

peniaze do viacerých bánk, budú poistené v každej banke do zákonom stanovenej hranice.  

 

 

2. Kto všetko je súčasťou systému poistenia vkladov?  

 

Vklad môže prijať iba veriteľská inštitúcia, veriteľské inštitúcie sídliace v Maďarsku sú povinné 

zapojiť sa do systému poistenia vkladov, pričom ich pobočky v zahraničí sa do systému poistenia 
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vkladov môžu zapojiť dobrovoľne.   Medzi veriteľské inštitúcie patria banky, sporiteľne, stavebné 

sporiteľne a úverové družstvá (v tomto dokumente sú tieto  inštitúcie nahradené pojmom „banka“). 

 

3. Koho peniaze sú poistené? 

 

Poistenie OBA je okrem výnimiek vymenovaných v zákone (napr. podielové fondy, poisťovne,  

samosprávy) platné pre všetkých, ktorí uskutočnili vklad v banke na meno, resp. zakúpili dlhopisy či 

depozitné certifikáty vydané bankou po 1. januári 2003.  Poistenie sa vzťahuje na vklady fyzických 

osôb aj firiem, združení, nadácií atď. ale aj na právnické osoby a osoby žijúce v zahraničí.  Dôležité je 

však to, že poistené sú len vklady na meno uvedené v registri banky resp. na potvrdení o vklade, teda 

tie ktorých majiteľa je jednoznačne možné určiť. Poznamenávame, že na základe súčasnej legislatívy 

je možné uskutočňovať vklady len na meno.  Ak niekto uskutočnil vklad v jednej banke ako fyzická 

osoba a tiež ako obchodná spoločnosť, tak oba vklady sú poistené nezávisle od seba.  

 

Pozor ! Podrobné vysvetlenie ohľadne hraničnej hodnoty odškodnenia v EUR nájdete v bode 11. 

V nižšie uvedených príkladoch sa pre zjednodušenie používa hraničná suma z bodu 11., t.j. 100 000 

EUR = 28 000 000, -Ft (pri výmennom kurze 280 Ft/EUR)  

 
Príklad: Jednotlivec a firma 

 

Tomáš Kišš 

Osobný bežný účet      42 000 EUR 

Úrok                               1 100 EUR 

Spolu                            43 100 EUR 

Predpokladaný kurz prevodu v MNB podľa OBA :  280Ft/EUR 

Hraničná hodnota odškodnenia v EUR:  100 000 EUR 

Odškodné OBA vo forintoch:  43 100 EUR x 280 Ft      =    12 068 000 Ft (celý vklad s úrokom) 

 

Kišš a spol. k.s.  

Podnikateľský bežný účet    102 000 EUR 

Úrok                                          3 100 EUR 

Spolu                                     105 100 EUR 

Predpokladaný kurz prevodu v MNB podľa OBA :  280Ft/EUR 

Hraničná hodnota odškodnenia v EUR:  100 000 EUR 

Odškodné OBA vo forintoch: 100 000 EUR x 280 Ft  = 28 000 000 Ft 

Suma, ktorú OBA vyplatiť už nemôže je 5 100 EUR 

 
Samostatne zárobkovo činná osoba sa právne odlišuje od fyzickej osoby privátnej a teda vklad na účte 

domácnosti a vklad na účte firmy tej istej osoby – sa z hľadiska poistenia vzťahujúceho sa na vklady – 

líšia a v prípade neschopnosti banky platiť bude OBA vyplácať majiteľovi odškodné nezávisle od 

seba, najvyššie však do platnej hraničnej hodnoty.  Ak je majiteľom účtu neplnoletá osoba, tak sa 

samozrejme o jeho depozit starajú rodičia, pestún, atď. Aj tento vklad je však poistený samostatne 

v prospech maloletého, aj keď majú v rovnakej banke účet aj jeho rodičia vo vlastnom mene.  

 

Pozor ! Poisteným je vždy majiteľ depozitu, teda osoba na ktorej meno je účet vedený a nie ten, kto 

má splnomocnenie/dispozíciu na narábanie s účtom (viď bod 15). 

 

 

4. Kto financuje poistenie vkladov? 

 

Za poistenie klienti neplatia. Fungovanie OBA a zdroje z ktorých sa vypláca odškodné sa financujú 

z výnosov z investícií vkladov a z poplatkov bánk do OBA. Okrem toho si môže OBA pre výkon 
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svojej funkcie vziať aj úver. V ceste za vyplatením peňazí na ktoré majú vkladatelia nárok podľa 

zákona, nemôže stáť žiadna finančná prekážka:  za úver ktorý si vezme OBA ručí v prípade potreby 

Maďarsko 

  

5. Ako systém poistenia vkladov funguje?  

 

Do roku 1993 zodpovedal za vklady v Maďarsku štát.  Túto úlohu prevzal od polovice roku 1993 po 

svojom vzniku OBA (Fond) a poisťovanie vkladov sa stalo zodpovednosťou tejto inštitúcie. Systém 

maďarského poistenia vkladov a zodpovedná inštitúcia – Štátny Fond ochrany vkladov (OBA) vznikol 

na základe zákona a jeho hlavným cieľom je, v súlade s normami EÚ, ochrana depozitov vkladateľov. 

Fond je riadený nezávislou radou výkonných riaditeľov. Jeho hospodárenie kontroluje maďarský 

Národný kontrolný úrad a o svojich zisteniach informuje maďarskú Národnú radu.  Fond vykonáva 

svoju činnosť z majetku nahromadeného z pravidelných poplatkov členských organizácií.  Okrem toho 

v záujme odškodnenia vkladateľov môže nariadiť mimoriadne poplatky – prípadne si môže vziať úver 

s ručením štátu.  

 

 

Poisťovanie vkladov 

 
 6.  Čo je poistené? 

       7.  Čo nie je poistené? 

              8.  Je poistená iba maďarská alebo aj zahraničné meny? 

       9.  Čo sa považuje za vklad na meno?  

     10.  Na pohľad to vyzerá ako cenný papier. Môže byť chránený? 

       

 

      6.  Čo je poistené? 

 

Poistenie vkladov sa vzťahuje na vklady na meno, uložené v bankách so sídlom v Maďarsku alebo 

v ich zahraničných pobočkách bez ohľadu na typ vkladu (vkladové osvedčenia, vkladový účet, bežný 

účet, bankový účet) a dlhopisy a depozitné certifikáty vydané bankou od 1. januára 2003 (ďalej pre 

zjednodušenie budeme nazývať vyššie uvedené formy úspor – tam kde nebude dôležité medzi nimi 

rozlišovať – ako „vklady“).   

 

Pozor !  Ako sme už naznačili, len banky môžu spravovať vklady a byť členskými inštitúciami OBA 

alebo zahraničných inštitúcii na ochranu vkladov. Depozitné certifikáty môžu byť vydávané len 

úverovými inštitúciami, kým dlhopisy môžu byť vydávané napr. aj samosprávami či hospodárskymi 

organizáciami. Podmienkou ochrany pri vkladoch je, aby boli uskutočnené na meno.  

 

7.  Čo nie je poistené? 

 

Nie je všetko zlato, čo sa blyští;  nie všetko čo generuje úrok je poistené, ochrana klienta banky nie je 

samozrejmosťou. Viaceré banky ponúkajú formy sporenia, ktoré nie sú poistené, napr. dobrovoľné 

dôchodcovské sporenie, úrok generujúci podiel, družstevné podiely, investorské podiely.  Poistenie 

OBA sa napr. nevzťahuje ani na podiely z otvorených či zatvorených podielových fondov, ktoré sa 

dajú zakúpiť najmä u bánk.  
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           8. Je poistená iba maďarská alebo aj zahraničné meny? 

 

Poistenie vkladov sa nevzťahuje len na forint, ale aj na vklady uskutočnené v EUR a v menách 

členských krajín OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). Poistné za vklady v 

zahraničných menách však vypláca OBA v oficiálnej domácej mene.  

 

Pozor ! V prípade, že pri vklade v cudzej mene máte pochybnosti, obráťte sa na zamestnancov banky. 

Zoznam členských krajín OECD nájdete na web stránke www.oecd.org 

 
 

           9. Čo sa považuje za vklad na meno? 

 

Vklady sa považujú za vklad na meno, ak sa na základe zakladacej listiny obdržanej pri zakladaní účtu 

(vkladná knižka, zmluva o bankovom resp. bežnom účte) a údajov z registra banky dá jednoznačne 

určiť vkladateľ.  

 

Pozor ! To, že je forma úspory na meno ešte automaticky nezaručuje jeho poistenie. Aj podiel môže 

byť na meno – a ako sme mohli vidieť – nie je poistený v OBA.   

 

10. Na pohľad to vyzerá ako cenný papier. Môže byť chránený? 

 

Poistenie vkladu sa vzťahuje okrem vkladov na meno aj na vkladové osvedčenia vydávané bankami 

vo forme cenných papierov od 1. januára 1997,  ktoré sú známejšie pod názvom bankové papiere, 

samozrejme pod podmienkou, ak sú aj tieto vystavené na meno. V záujme ochrany vkladateľov – aby 

sa predišlo nedorozumeniam – sú podľa zákona banky povinné cenné papiere vydávané od 1. januára 

1997 zreteľne označiť, že stelesňujú vklad alebo terminovaný vklad, teda že sú poistené OBA.  

 

Pozor !  Poistenie OBA sa vzťahuje aj na dlhopisy a depozitné certifikáty vydané od 1. januára 2003. 

 

 

Hraničná hodnota poistenia 

 

     11. Čo je to hraničná hodnota ? 

           12. Je potrebná pri poistení vkladu akontácia ? 

     13. Je možné hraničnú hodnotu poistenia vkladu zvýšiť ? Čo sa považuje za spoločný vklad ? 

     14. Čo sa považuje za vklad spoločenstva vlastníkov ? 

            15. Majú nárok na odškodnenie aj splnomocnenci alebo disponenti?  

            16. Vzťahuje sa hraničná hodnota poistenia aj na vklady v cudzej mene ?  

 

 
11. Čo je to hraničná hodnota? 

 

OBA v prípade zamrznutia vkladov a úrokov z vloženého kapitálu vypláca odškodné do výšky 

100 000 (slovom sto tisíc) EUR.  Odškodné sa vypláca vo forintoch. Výšku odškodného stanovuje 

zákon v  EUR, ale vyplatenie sa uskutočňuje vo forintoch. V prípade, že dôjde k vyplácaniu 

odškodného, sumu ktorá má byť vkladateľovi vyplatená vypočítava OBA podľa menových kurzov 

Maďarskej národnej banky (MNB) deň pred zahájením odškodnenia, keď preráta 100 000 EUR na 

forinty a následne vyplatí zodpovedajúcu sumu vkladateľovi za jeho vklady vo forintoch.  

http://www.oecd.org/
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Pozor !  V nižšie uvedenom príklade sa používa fiktívny kurz EUR, ktorý slúži len na vypočítanie 

príkladu. Pri reálnej situácii bude OBA používať vtedy platný kurz.  

 
Príklad:  Vklady Tomáša Kišša v EUR: 

 

Sporiaci účet       95 000 EUR 

Úrok                      7 000 EUR 

Spolu                 102 000 EUR 

Predpokladaný kurz prevodu v MNB podľa OBA :  280Ft/EUR 

Hraničná hodnota odškodnenia v EUR:  100 000 EUR  

Odškodné vo forintoch: 100 000 EUR x 280 Ft  = 28 000 000 Ft 

Výška odškodného, ktoré môže OBA vyplatiť je 28 000 000 Ft 

Suma ktorú OBA vyplatiť už nemôže je 2 000 EUR 

 

Často vzniká nedorozumenie pri výklade pojmu hraničná hodnota a mnohí čakajú, že OBA vyplatí 

z vloženej sumy okrem 100 000 EUR vo forintoch ešte aj zazmluvnený úrok. Ďalším častým omylom 

je, že poistený je len vklad, a nie úroky.  Je to však omyl ! Podľa zákona je hraničná hodnota 

maximálna možná suma, ktorú môže OBA klientovi vyplatiť. Táto suma v sebe zahŕňa základný 

kapitál vložený na bežný účet, terminovaný vklad, bankové papiere, poistené dlhopisy atď. a ich 

úroky. OBA teda v prípade neschopnosti banky platiť spočíta všetok majetok a úroky klienta, ktoré 

mal u banky, avšak musí zobrať do úvahy aj hraničnú hodnotu, ktorú môže vyplatiť.  Tu opäť 

pripomíname, že samostatne zárobkovo činná osoba sa právne odlišuje od privátnej osoby a teda vklad 

na účte domácnosti a vklad na účte firmy tej istej osoby – sa z hľadiska poistenia vzťahujúceho sa na 

vklady – líšia a v prípade neschopnosti banky platiť bude OBA vyplácať majiteľovi odškodné 

nezávisle od seba, najvyššie však do platnej hraničnej hodnoty.  

 

 

12. Je potrebná pri poistení vkladu akontácia? 

 

Nie je.  

 

 

13. Je možné hraničnú hodnotu poistenia vkladu zvýšiť? Čo sa považuje za spoločný vklad? 

 

Podľa už spomínaného princípu sa poistenie vzťahuje na osoby a banky, takže na navýšenie hraničnej 

hodnoty sú dve možnosti: 

a) využiť služby viacerých bánk 

b) zvýšiť počet majiteľov účtu 

 

Dôležité !  Na odškodnenie nemá nárok ten, kto síce má právo narábať s účtom, avšak nie je jeho 

majiteľom či spolumajiteľom. Ak si jednotlivec alebo firma uloží vklad do viacerých bánk, tak si 

týmto spôsobom navýši poistenie svojho vkladu o hraničnú hodnotu každej banky.  Ak má účet, na 

ktorom je uložený vklad viacerých preukázateľných majiteľov – napríklad členovia rodiny, tak je účet 

poistený do 100 000 EUR toľkokrát, koľko má majiteľov. Ak má vklad viacerých majiteľov, nazýva 

sa spoločným vkladom. Systém ochrany vkladov, ak o to vkladatelia sami nepožiadajú, nerozlišuje 

medzi majiteľmi účtu, považuje ich za rovnocenných, bez ohľadu na to, kto z nich koľko kapitálu na 

účet vložil. Majitelia dostávajú v tomto prípade rovnaké množstvo zo sumy určenej k vyplateniu.  
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Pozor !  Podrobné vysvetlenie pre hraničnú hodnotu odškodnenia v EUR nájdete v 11. bode. V nižšie 

uvedených príkladoch sa pre zjednodušenie používa hraničná suma z bodu 11., t.j. 100 000 EUR = 

28 000 000, -Ft (pri výmennom kurze 280 Ft/EUR)  

 
Príklad:  Spoločný vklad nad 100 000 EUR na jednu osobu – manželia Kiššoví  

 

Sporiaci účet:      208 000 EUR 

Úrok:                       5 200 EUR 

Spolu:                  213 200 EUR 

Predpokladaný kurz prevodu v MNB podľa OBA :  280Ft/EUR 

Hraničná hodnota odškodnenia v EUR:  100 000 EUR za každú osobu 

Odškodné vo forintoch: 100 000 EUR x 2 = 200 000 EUR x 280 Ft  =  56 000 000 Ft 

Výška odškodného ktoré môže OBA vyplatiť na každú osobu je 28 000 000 Ft 

Suma ktorú OBA vyplatiť už nemôže je  13 200 EUR 

 
Príklad:  Spoločný vklad pod 100 000 EUR na jednu osobu - manželia Kiššoví  

 

Sporiaci účet:       120 000 EUR  

Úrok                         3 850 EUR 

Spolu                    123 850 EUR 

Predpokladaný kurz prevodu v MNB podľa OBA :  280Ft/EUR 

Hraničná hodnota odškodnenia v EUR:  100 000 EUR za každú osobu 

Odškodné vo forintoch: 123 850 EUR / 2 = 61 925 EUR x 280 Ft  = 17 339 000 Ft 

Výška odškodného ktoré môže OBA vyplatiť na každú osobu je 17 339 000 Ft (spolu za spoločný vklad 34 678 000 Ft, teda 

celý vklad s úrokom) 

 

Ale pozor ! Spoločný vklad môže byť pre vkladateľa nevýhodný a to v prípade, že už má v danej 

banke ešte ďalší účet výlučne vo svojom vlastníctve.  Náhrada, ktorá môže byť vyplatená Fondom na 

jednu osobu v jednej banke sa vypočíta len do výšky hraničnej hodnoty zo súčtu jej vkladov na 

spoločnom/ných a osobnom/ných účte/och.  
 

 

14. Čo sa považuje za vklad spoločenstva vlastníkov ? 
 

Spoločný vklad a vklad spoločenstva vlastníkov sú dve rozdielne veci. V prípade vkladu spoločenstva 

vlastníkov sa totiž hraničná hodnota odškodnenia síce násobí počtom členov spoločenstva,  ale 

v tomto prípade sa vklad spoločenstva nespočítava s financiami jednotlivcov v banke.  

Pozor !  Podrobné vysvetlenie pre hraničnú hodnotu odškodnenia v EUR nájdete v 11. bode. V nižšie 

uvedených príkladoch sa pre zjednodušenie používa hraničná suma z bodu 11., t.j. 100 000 EUR = 

28 000 000, -Ft  (pri výmennom kurze 280 Ft/EUR)  

 
Príklad:  Bytový dom s 10 majiteľmi 

Bankové konto        150 000 EUR 

Úrok                            2 500 EUR 

Spolu:                      152 500  EUR  

Na jednu osobu 

Suma                         15 000 EUR 

Úrok                               250 EUR 

Spolu:                        15 250 EUR 

Predpokladaný kurz prevodu v MNB podľa OBA :  280Ft/EUR 

Hraničná hodnota odškodnenia v EUR:  100 000 EUR za každú osobu 

Odškodné vo forintoch: 152 500 EUR /10 = 15 250 EUR x 280 Ft    = 4 270 000 Ft  

Výška odškodného ktoré môže OBA vyplatiť na každú osobu je 4 270 000 Ft (spolu za vklad spoločenstva 42 700 000 Ft 

teda celý vklad s úrokom) 
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15. Majú nárok na odškodnenie aj splnomocnenci alebo disponenti ?  

 

Ak majiteľ účtu nahlási k účtu zástupcu alebo disponenta – ktorý má podľa zákona nárok na 

dispozíciu s účtom – tak to z hľadiska poistenia vkladu ešte neznamená vlastnícky vzťah.  Osoba, 

ktorá bola určená zástupcom, teda nemá nárok na odškodnenie (keďže nie je majiteľom účtu), teda 

zástupca nezvyšuje hraničnú hodnotu poistenia.  

 

 

16. Vzťahuje sa hraničná hodnota poistenia aj na vklady v cudzej mene?  

 

Hraničná hodnota poistenia sa vzťahuje aj na vklady v cudzej mene, z ktorej OBA vypláca odškodné 

vkladateľom vo forintoch, podľa výmenných kurzov MNB deň pred zahájením odškodnenia.  

 

Pozor ! V prípade ak má vkladateľ v tej istej banke účty v domácej aj zahraničnej mene, tak sa 

v prípade odškodnenia spočíta suma z oboch účtov a dôjde k vyplateniu odškodnenia vo výške 

maximálne 100 000 EUR - vo forintoch.  

 

 

 

Poistenie úrokov 

 

17. Chráni poistenie vkladov aj úroky? 

18. Je poistený aj úrok v prípade, ak ešte nebol pripísaný? Je potrebné zaplatiť aj daň z úrokov?  

19. Chráni OBA aj vklady s vysokým úrokom?  

  

 

      17. Chráni poistenie vkladov aj úroky? 

 

Áno, poistenie sa vzťahuje na vložený kapitál a aj na jeho ešte nekapitalizované (pripísané) úroky, 

samozrejme len do hraničnej hodnoty.  Ak vložený kapitál a jeho úroky spolu prevyšujú hraničnú 

hodnotu, tak OBA najprv vyplatí kapitál a potom úroky do výšky hraničnej hodnoty.  Samozrejme po 

vyplatení úrokov sa z nich strhne ešte daň z úrokov. 

 

 

18.  Je poistený aj úrok v prípade, ak ešte nebol pripísaný? Je potrebné platiť daň z úrokov?  

 

OBA je povinná v prípade nedostupnosti vkladov, zákazu vykonávania činnosti banky, alebo po 

zverejnení informácií o likvidácii banky do 20 pracovných dní vyplatiť vložené vklady. 

OBA okrem kapitálu do vyššie spomenutého časového obdobia vyplatí vkladateľovi aj zazmluvnené 

úroky.  Pripomíname, že hraničná hodnota sa ani v prípade vyplatenia úrokov nedá prekročiť. 

Z úrokov sa podľa zákona platí daň z úrokov.  

 

19.  Chráni OBA aj vklady s vysokým úrokom?  

 

Zákonodarcovia sa snažili znížiť riziko možného zneužitia systému. V prípade ak vkladateľ dostane 

oproti bankou pôvodne deklarovanému úroku na svoj vklad výrazne vyšší úrok alebo iné majetkové 

výhody, tak sa na jeho vklad poistenie OBA nevzťahuje. Za výrazne vyšší úrok sa nebude považovať 

úrok o vyšší o 1-2 % oproti zverejnenému úroku banky,  ale pravdepodobne až oveľa vyšší úrok.  V 
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doterajšej praxi OBA sa už vyskytol prípad, keď OBA vylúčila spod poistenia vklad, ktorého úroky 

viac než o sto percent prevyšovali úrok uvedený v príslušnom verejnom zozname obchodných 

podmienok banky.  

 

 

Cezhraničné poistenie vkladov 

 

            20. Je môj vklad do banky v členskej krajine EÚ pod ochranou aj v iných štátoch Európskej  

                  únie ?  

            21. Môže sa stať, že pri vklade svojho depozitu narazím na iné podmienky poistenia vkladov?  

 

 

      20. Je môj vklad do banky v členskej krajine EÚ pod ochranou aj v iných štátoch EÚ?  

 

Áno, ale podmienky nemusia byť všade rovnaké. V rámci EÚ určuje minimálnu mieru poistenia 

vkladov predpis Únie. Vzhľadom k tomu môžu existovať odlišnosti, čo sa týka akontácie alebo 

hraničnej hodnoty poistenia.  Vklady uskutočnené v bankách zaregistrovaných v EÚ sú poistené 

národnou entitou na poistenie vkladov tej krajine, v ktorej je banka registrovaná.   

 

 

21.  Môže sa stať, že pri vklade svojho depozitu narazím na iné podmienky poistenia vkladov?  

 

Áno, môže sa to stať, najmä čo sa týka typu poistených vkladov. 

 

Práve kvôli tomu doporučujeme, aby ste sa pred uskutočnením vkladu dôkladne informovali 

o podmienkach poistenia vkladu 

 

 

Praktické otázky 

 

22.  Aké údaje musí vkladateľ poskytnúť banke, aby bolo poistenie platné a účinné?  

       23.  Čo by mal klient urobiť v prípade nedostupnosti vkladu v záujme toho, aby obdržal svoje  

              peniaze čo najskôr?  

24.  Do akej doby sú vyplatené peniaze vkladateľa?  

25.  Prepadá/premlčí sa nárok vyplývajúci z poistenia vkladu po určitej lehote?  

26.  Kde je možné okrem tohoto dokumentu získať informácie o tom, čo je a čo nie je poistené? 

27.  Kam sa môžete obrátiť ak od banky nedostanete odpoveď na otázku týkajúcu sa poistenia  

       vkladu?  

 

 

 

    22.  Aké údaje musí vkladateľ poskytnúť banke, aby bolo poistenie platné a účinné?  

 

Podľa zákona, ktorý zabraňuje legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, musia 

banky svojich klientov identifikovať a vyžiadať od klienta zákonom požadované údaje.   

 

V rámci údajov vedených v banke napríklad vždy nahláste zmenu vášho pobytu ! Ak niekto takéto 

zmeny nenahlási, má síce právo na odškodnenie, avšak môže sa stať, že kvôli náročnejšiemu 

spracovaniu údajov sa dostane k svojim peniazom až neskôr.  
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Pozor !  Podľa platných právnych predpisov nie je možné uskutočniť vklad bez toho, aby ste poskytli 

svoje identifikačné údaje. Podľa zákona je banka povinná žiadať od svojich klientov zákonom 

predpísané údaje pri uskutočňovaní vkladu, alebo musí použiť údaje, ktoré klient uviedol pri 

uskutočnení svojho prvého vkladu.  

 

 

     23.  Čo by mal klient urobiť v prípade nedostupnosti vkladu v záujme toho, aby obdržal svoje  

            peniaze čo najskôr?  

 

Okrem banky má povinnosť informovať klientov aj OBA. Podľa doterajšej praxe informujú o termíne 

a pravidlách odškodnenia denné správy v médiách a oznámenia. 

 

 24.  Do akej doby budú vyplatené peniaze vkladateľa ?  

 

OBA začína s odškodňovaním po nedostupnosti vkladov, zákaze vykonávania činnosti banky, alebo 

po zverejnení informácií o likvidácii banky a dokončuje ho do 20 pracovných dní.  Do tohto termínu 

je OBA povinná vyplatiť nahlásené zákonné nároky na odškodné.  V odôvodnenom prípade je možné 

lehotu na vyplatenie predĺžiť o 10 dní.  Opakujeme: vyplateniu nemôžu brániť žiadne finančné 

prekážky !  Podľa zákona OBA uskutočňuje vyplácanie najrozumnejším a najrýchlejším možným 

spôsobom. Napríklad pomocou „Debetnej karty na poistenie vkladov OBA“, bankovým prevodom, 

poštou, priamou platbou, alebo poverením platobného agenta – napr. banky.  Spôsoby vyplatenia sú 

vždy uvedené v oznamoch OBA.  

 

 

25.   Prepadá/premlčí sa nárok vyplývajúci z poistenia vkladu po určitej lehote ?  

 

Nárok vyplývajúci z poistenia vkladu je nárokovateľný do tej doby, ako by boli nárokovateľné 

pôvodné pohľadávky voči banke.  

 

 

26.  Kde  je možné okrem tohoto dokumentu získať informácie o tom, čo je a čo nie je poistené? 

 

Podľa zákona sú banky povinné zrozumiteľne informovať o všetkých dôležitých informáciách 

týkajúcich sa poistenia vkladov, hlavne ohľadne toho, ktoré formy vkladov sú poistené, informovanie 

má  prebiehať aj v písomnej podobe.  

 

Symbol ochrany spotrebiteľa 

Od 1. marca 2012 môžete spoznať poistené bankové vklady jednoducho, podľa symbolu na ochranu 

spotrebiteľa s označením OBA. Pre finančné inštitúcie je totiž povinné používať tieto symboly v 

informačných materiáloch, v ktorých informujú svojich klientov.  Ak zbadáte symbol OBA, môžete si 

byť istý, že daný vkladový produkt je poistený OBA a vzťahuje sa naň poistenie do 100 000 EUR.  

 

 

 

 

Facebook, Twitter  
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Novinky, informácie a zmeny týkajúce sa domáceho a zahraničného poisťovanía vkladov môžete 

sledovať na Facebookovej stránke OBA (www.facebook.com/betetvedelem) a prostredníctvom 

Twitteru (@Betebiztosítás). 

 

Webová stránka 

Webstránka OBA je dostupná na odkaze www.oba.hu a môžete na nej ľahko nájsť mnoho užitočných 

informácií o domácom a zahraničnom poisťovaní vkladov. V prípade ak sa nejaká banka stane 

neschopnou vyplácať, bude OBA na svojej web stránke venovať tejto veci zvýšenú pozornosť. 

 

27.   Kam sa môžete obrátiť ak od banky nedostanete odpoveď na otázku týkajúcu sa poistenia  

        vkladu ?  

 

OBA za cieľom zvýšenia dôvery vkladateľov v banky, založila inštitút „ombudsmana na poisťovanie 

vkladov“, ktorý má chrániť záujmy vkladateľov.  Na rozdiel od iných podobných inštitúcií však 

„ombudsman pre poistenie vkladov“ ako reálna osoba neexistuje.  Vkladatelia sa môžu obrátiť na jeho 

elektronickú adresu (ombudsman@oba.hu) alebo na adresu 1535 Budapest Pf. 793, Maďarsko s nižšie 

uvedenými problémami v maďarskom a anglickom jazyku. Pracovníci Fondu listy spracovávajú 

a pomáhajú pri riešení problémov.  „Ombudsman pre poistenie vkladov“ sa zaväzuje nestranne 

a korektne vyriešiť problémy medzi klientom a bankou týkajúce sa poistenia vkladov. „Ombudsman 

pre poistenie vkladov“ venuje za každých okolností zvýšenú pozornosť dodržiavaniu pravidiel 

o ochrane dôverných informácií.   

 

Akú konkrétnu pomoc môžete očakávať Vy od ombudsmana ?  

 

Keďže ombudsman je nezávislý a nestranný, môže sa podujať na hľadanie pre obe strany prijateľných 

riešení daného problému.  Ak je to potrebné, môže sa skontaktovať s príslušnou bankou, prípadne 

zapojiť do riešenia aj PSZÁF a  spolupracuje pri komunikovaní prípadných návrhov na vyriešenie 

problému.   Pomoc ombudsmana vyhľadajte v prípade,  ak ste neboli dostatočne informovaní bankou 

či už slovne alebo písomne o poistení vkladov, prípadne o otázkach štátnej záruky.  Ak Vám  

„Ombudsman pre poistenie vkladov“ priamo nedokáže pomôcť, tak Vám odporučí na kam by sa bolo 

vhodné obrátiť.  

 

Čo nepatrí do kompetencií „Ombudsmana pre poistenie vkladov“? 

 

-  nemôže sa podujať na podrobné vyšetrenie prípadov, okrem prípadov keď záujmy klienta sú   

   výrazne poškodené, 

-  nemôže zasahovať do prípadov, ktoré patria do kompetencie vedenia bánk, 

-  nie je kompetentný zasahovať v kritických situáciách a pri zamrznutí vkladu.   

    

   V týchto prípadoch určujú príslušné zákony kompetencie PSZÁF a OBA.  

 

-  a napokon nie je kompetentný zasahovať ani v prípadoch,  pri ktorých sa vedie už súdne konanie.   
 
 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/betetvedelem
http://www.oba.hu/
mailto:ombudsman@oba.hu
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Definície pojmov 

 

Vklad: 

Je nesplatený dlh, ktorý vznikol na základe zmluvy o vklade alebo sporení, vrátane kladného zostatku na účte, 

ktorý vznikol na základe zmluvy o účte a dlhopisov a depozitných certifikátov vydaných bankou po 1. januári 

2003.  

 

Vklad na meno 

Je taký vklad, ktorého vlastník sa dá jednoznačne určiť na základe identifikačných údajov uvedených v zmluve 

o vklade, zmluve o sporení alebo zmluve o bankovom účte.  

 

Vkladateľ 

Pre účely poistenia vkladov a tohto dokumentu je vkladateľom osoba, na ktorej meno je účet vedený.  

Oprávnená osoba: je majiteľ vkladu, alebo v prípade, že sa nejedná o  majiteľa vkladu, ide o osobu, ktorá bola 

splnomocnená majiteľom vkladu, aby mohla obmedzene alebo neobmedzene disponovať s vkladom.  

 

Príjemca vkladu 

Majiteľ vkladu, alebo osoba, ktorú majiteľ písomne nahlásil v banke ako príjemcu vkladu 

 

Spoločný vklad 

Je vklad, ktorý má viacerých majiteľov a nejedná sa o vklad spoločenstva vlastníkov bytových domov 

 

Vklad spoločenstva vlastníkov 

Je vklad spoločenstva vlastníkov bytových domov 

 

Nedostupný vklad 

je vklad, ktorý banka nie je schopná vyplatiť v zákonnej lehote alebo zmluvou stanovených piatich pracovných 

dní  

 

Osoba s právom na odškodnenie 

Je majiteľ vkladu.  Výnimku tvoria vklady, ktorých zmluvné podmienky stanovujú inak.  Za osobu s právom na 

odškodnenie v čase nedostupnosti vkladu sa nepovažuje osoba oprávnená majiteľom na disponovanie s účtom – 

bez ohľadu na to, kedy bola táto osoba majiteľom poverená – ak nie je spolumajiteľom účtu alebo príjemcom 

vkladu. 

 

 

Upozornenie ! 

 

Táto informácia má výlučne informatívny charakter. V prípade, že sa jej obsah nezhoduje 

s právnymi predpismi, platia právne predpisy.  

 

 

Chceli by ste sa informovať o systéme poisťovania vkladov v Európe ?  

 

Odpovede nájdete na : www.oba.hu 

 

http://www.oba.hu/

