Vážený klient,
v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov a v
zmysle zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov je
Tatra banka, a.s., o.z. Raiffeisen banka povinná uverejniť vo svojich prevádzkových
priestoroch nasledovnú informáciu:
Vklady fyzických osôb a niektorých právnických osôb v Tatra banke, a.s.,
o.z. Raiffeisen banka sú v zmysle zákona o ochrane vkladovč. 118/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov chránené a v prípade, ak sa tieto stanú nedostupnými, bude za
ne poskytnutá v slovenskej mene (od 1. 1. 2009 v mene euro) náhrada z prostriedkov
Fondu ochrany vkladov.
Za vklad sa považuje






záväzok banky na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré banke zveril vkladateľ
alebo ktoré banka prijala v prospech vkladateľa vrátane úrokov
vklad vedený pre viac vkladateľov – spoločný vklad
notárska úschova, ktorej príjemcom je osoba, ktorej
vklady sú chránené

Chránený vklad je, ak je vkladateľom






fyzická osoba
nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné služby, združenie
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
právnická osoba, s výnimkou

občanov

alebo

1. banky, obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, vykonávacej
inštitúcie, sprostredkujúcej inštitúcie, vydavateľa elektronických platobných
prostriedkov, prevádzkovateľa platobného systému a ďalšieho účastníka
platobného systému, centrálneho depozitára cenných papierov a ďalšieho
účastníka systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými
nástrojmi, burzy cenných papierov, komoditnej burzy, správcovskej
spoločnosti vrátane majetku v podielovom fonde, dôchodkovej správcovskej
spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde, poisťovne, zaisťovne,
doplnkovej dôchodkovej poisťovne, poštového podniku, právnickej osoby
prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry a s výnimkou Exportnoimportnej banky Slovenskej republiky
2. slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo zahraničnej
právnickej osoby, ktorá má čo len čiastočne rovnaký predmet činnosti ako
niektorá z právnických osôb uvedených v bode 1,
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3. obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktorá nie je uvedená v prvom alebo
druhom bode a ktorá
a) podľa osobitného zákona musí mať účtovnú závierku overenú auditorom,
alebo
b) banke alebo pobočke zahraničnej banky, v ktorej má uložený vklad,
nedoručila v lehote 15 dní po uplynutí účtovného obdobia jednoznačné
písomné oznámenie, či musí alebo nemusí mať účtovnú závierku overenú
auditorom,
4. štátu, štátneho fondu, obce, vyššieho územného celku, ich rozpočtovej
organizácie alebo príspevkovej organizácie a orgánov verejnej moci,
5. právnickej osoby zriadenej zákonom a neuvedenej v bodoch 1 až 4,
6. právnickej osoby, ktorá ovláda banku alebo zahraničnú banku alebo ktorá
je ovládaná bankou alebo zahraničnou bankou, v ktorej alebo pobočke
ktorej je vklad uložený.
Nevyhnutný rozsah údajov o vkladateľovi




meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu
vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba
názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresa sídla vkladateľa, ak je
vkladateľom právnická osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, ako aj
označenie úradného registra alebo inej evidencie, v ktorej je zapísaná a číslo
tohto zápisu

Nechránené vklady


vklad vo fome verejne obchodovateľného cenného papiera, dlhopisu, zmenky
alebo šeku

Vklad sa považuje za nedostupný ak ide o vklad uložený v banke




ktorá bola Národnou bankou Slovenska vyhlásená za neschopnú vyplácať
vklady pretože nebola schopná počas 48 hodín vyplácať vklady
ktorej súd pozastavil nakladanie s vkladmi, ak sa toto rozhodnutie stalo
vykonateľným pred vyhlásením NBS podľa predošlého odseku

Náhrada za nedostupný vklad (vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch
a na notárskych úschovách)je vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške
100 000 eur.
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