Systém Ochrany Vkladov (Deposit Guarantee Scheme) – Informácia pre vkladateľa

Základné informácie o ochrane vašich chránených vkladov
Chránené vklady v Citibank Europe plc sú Systém Ochrany vkladov (Deposit Guarantee Scheme
chránené na základe:
(“DGS”)) ( 1 )
Limit ochrany:

100 000 eur na vkladateľa na jednu úverovú inštitúciu ( 2 )

Ak máte v tej istej úverovej inštitúcii viacero Všetky vaše chránené vklady v tej istej úverovej inštitúcii
chránených vkladov:
budú sčítané dohromady a ich celková suma podlieha
limitu 100 000 eur ( 2 )
Ak máte spoločný účet s inou osobou (osobami):

Limit 100 000 eur sa vzťahuje na každého vkladateľa
osobitne ( 3 )

Lehota na vyplatenie náhrady v prípade zlyhania 20 pracovných dní ( 4 )
úverovej inštitúcie:
Mena v ktorej sa vypláca náhrada:

Euro, alebo v prípade pobočiek írskych bánk pôsobiacich
v inom EEA Členskom štáte, mena tohto členského štátu.

Kontaktné údaje Citibank Europe plc v prípade Prosím, kontaktujte svojho zvyčajného zástupcu Citi v
otázok, týkajúcich sa vášho účtu:
Citibank Europe plc.

Kontaktné údaje na Systém Ochrany Vkladov Deposit Guarantee Scheme
(DGS) pre ďalšie informácie, týkajúce sa Central Bank of Ireland
náhrad:
New Wapping Street
North Wall Quay
Dublin 1
Tel: 1890-777777
Email: info@depositguarantee.ie
Ďalšie informácie:
Potvrdenie prijatia zo strany vkladateľa:

www.depositguarantee.ie

vyplatená v týchto lehotách, mali by ste kontaktovať Systém
Ochrany Vkladov (Deposit Guarantee Scheme).

Dodatočné informácie
(1) Schéma, na základe ktorej sú chránené Vaše vklady
Váš vklad je chránený zákonným Systémom Ochrany Vkladov
(Deposit Guarantee Scheme). V prípade vzniku platobnej
neschopnosti vašej úverovej inštitúcie, vaše chránené vklady
budú vyplatené do výšky 100 000 euro.
(2) Všeobecný limit ochrany
Ak by bol váš vklad nedostupný z dôvodu, že úverová inštitúcia
nie je schopná plniť si svoje finančné záväzky, vkladateľom
vyplatí náhrada Systém Ochrany Vkladov (Deposit Guarantee
Scheme). Táto náhrada výplaty pokrýva maximálne 100 000 eur
na osobu a úverovú inštitúciu. To znamená, že všetky vklady
vkladateľa v tej istej úverovej inštitúcii sa spočítajú, aby sa určil
limit ochrany. Ak má vkladateľ napríklad vkladový účet, na
ktorom je 90 000 eur, a bežný účet, na ktorom je 20 000 eur,
vyplatí sa mu náhrada len vo výške 100 000 eur.
(3) Limit ochrany pre spoločné účty
Pri spoločných účtoch sa úroveň krytia vo výške 100 000 eur
vzťahuje na každého vkladateľa. Vklady na účte, na ktorý majú
oprávnenie dve alebo viaceré osoby ako členovia obchodnej
spoločnosti, združenia alebo zoskupenia podobného charakteru
bez právnej subjektivity, sa na účely výpočtu limitu ochrany
100 000 eur spočítavajú a zaobchádza sa s nimi, ako keby ich
vykonal jediný vkladateľ.
V niektorých prípadoch sa oprávnené vklady, ktoré sú
klasifikované ako "dočasné vysoké zostatky", chránené nad
sumu 100.000 eur po dobu šiestich mesiacov po pripísaní
čiastky alebo od okamihu, keď sa tieto oprávnené vklady stali
legálne prevoditeľné. Takéto oprávnené vklady sa týkajú
určitých udalostí, ktoré zahŕňajú:
(a) určité transakcie týkajúce sa nákupu, predaja alebo
uvoľnenia hotovosti (equity release) vkladateľa vo vzťahu
k súkromnému majetku určenému na bývanie;
(b) sumy vyplatené vkladateľovi, pokiaľ ide o poistné
plnenie, zranenia, zdravotné postihnutie a neschopnosti,
nespravodlivé
odsúdenie,
neplatnú
výpoveď,
nadbytočnosť a dôchodkové dávky;
(c) sobáš vkladateľov, súdnu odluku, zrušenie registrovaného
partnerstva, a rozvod;
(d) sumy vyplatené vkladateľovi, pokiaľ ide o dávky
vyplácané v prípade smrti; nároky na náhradu škody,
pokiaľ ide o smrť osoby alebo dedičstvo alebo distribúciu
z pozostalosti zomrelej osoby.
Viac
informácií
možno
www.depositguarantee.ie

získať

na

stránke

(4) Náhrada
Príslušným systémom ochrany vkladov je Systém Ochrany
Vkladov (Deposit Guarantee Scheme), Centrálna Banka Írska,
New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, Tel: 1890777777, Email: info@depositguarantee.ie . Webová stránka:
www.depositguarantee.ie.
Z tohto Systému ochrany vkladov bude vyplatená náhrada za
vaše vklady (až do sumy 100 000 eur) do 20 pracovných dní do
31. decembra 2018; do 15 pracovných dní od 1. januára 2019
do 31. decembra 2020; do 10 pracovných dní od 1. januára
2021 do 31. decembra 2023; a do 7 pracovných dní od 1.
januára 2024 a ďalej; uvedené sa nevzťahuje na výnimky v
osobitných prípadoch.
Ak suma na vyplatenie náhrad nie je dostupná do siedmich
pracovných dní, vkladateľom bude poskytnutá primeraná suma
z ich chránených vkladov na pokrytie ich životných nákladov
do piatich pracovných dní od podania žiadosti. Vyplatenie tejto
primeranej sumy bude vykonané na základe údajov
poskytnutých úverovou inštitúciou. Ak vám náhrada nebola

Ďalšie dôležité informácie
Vo všeobecnosti sú všetci retailoví vkladatelia a podniky kryté
Systémom Ochrany Vkladov (Deposit Guarantee Scheme).
Výnimky týkajúce sa niektorých vkladov sú uvedené na adrese
webového sídla príslušného Systému ochrany vkladov (Deposit
Guarantee Scheme). Vaša úverová inštitúcia vám na požiadanie
poskytne informácie aj o tom, či sú niektoré produkty chránené,
alebo nie. Ak sú vklady chránené, úverová inštitúcia vám to
potvrdí aj na výpise z účtu.
Zoznam výluk
Vkladmi chránenými Systémom Ochrany Vkladov (Deposit
Guarantee Scheme) sú kreditné zostatky, ktoré sa týkajú
prostriedkov ponechaných na účte alebo ktoré vyplývajú z
dočasných situácií vyplývajúcich z bežných bankových
operácií, ktorý sme povinní splatiť, alebo o vyplatenie
ktorých môžeme byť požiadaní v budúcnosti, a to na
základe príslušných právnych alebo zmluvných podmienok.
Avšak, niektoré vklady sú vylúčené z o ochrany. Vklad je
vylúčený z ochrany, ak:
1.
vklad vyplýva z transakcií, v súvislosti s ktorými došlo k
odsúdeniu za trestný čin prania špinavých peňazí.
2.
Majiteľ, ani konečný majiteľ neboli nikdy identifikovaní
v súlade s požiadavkami na ochranu proti špinavých
peňazí a to ku dňu, kedy sa vklady stali nedostupnými.
3.
Jedná sa o vklad, ktorého vkladateľom je jedna z
nasledovných osôb:

Úverová inštitúcia (ako je definovaná v nariadení
(EÚ) č. 575/2013)

Finančná inštitúcia (ako je definovaná v nariadení
(EÚ) č. 575/2013)

Investičná spoločnosť (ako je definovaná vo
vykonávacom predpise (Statutory Instrument)
číslo 60 z roku 2007)

Poisťovňa

Zaisťovňa

Podnik kolektívneho investovania

Orgán verejnej moci

Dôchodkový fondi

dlhové cenné papiere vydané úverovou inštitúciou a
záväzky vyplývajúce z vlastných akceptácií a
vlastných zmeniek
Nasledovné vklady, kategórie vkladov alebo iných nástrojov už
viac nie sú chránené od 3 júla 2015:

vklady úverových družstiev (credit union), na ktoré
je oprávnené len toto úverové družstvo (credit
union)

vklady, ktoré môžu byť preukázané len finančným
nástrojomii (okrem prípadu, ak sa jedná o sporiaci
produkt, ktorého dôkazom je vkladový certifikát
vystavený na menovanú osobu a ktorý existuje v
členskom štáte 2. júla 2014);

vklad, ktorý nie je splatný oprávnenému v
nominálnej hodnote (at par)

vklad, ktorého istina je splatná v nominálnej
hodnote iba na základe osobitnej záruky alebo
dohody.
Ďalšie informácie o výlukách nájdete na webovom sídle DGS
www.depositguarantee.ie
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Vklady malých samosprávnych (self-administrated) dôchodkových systémov nie
sú vylúčené
ii

Vymenované v Časti C Prílohy 1 Smernice 2014/65/EU

