OBVESTILO

O JAMSTVU ZA VLOGE V bankah in hranilnicah
Na podlagi Zakona o bančništvu (Uradni list RS št. 99/10-UPB5) je
od 01. 01. 2011

vaša vloga v posamezni banki ali hranilnici
s sedežem v Republiki Sloveniji

zajamčena do višine 100.000 evrov

Pri izračunu zneska zajamčene vloge
- posamezne fizične osebe (vključno z mladoletniki),
- pravne osebe,
- fizične osebe, ki samostojno opravlja dejavnost in
- samostojnega podjetnika
se upošteva neto stanje vloge na dan začetka stečajnega postopka, to je skupno stanje vseh terjatev te osebe v
evrih in tujih valutah do posamezne banke ali hranilnice, zmanjšano za njene morebitne neporavnane obveznosti
do te banke ali hranilnice.
V primeru stečaja katerekoli banke ali hranilnice s sedežem v RS bo najpozneje v 20 delovnih dneh (izjemoma v
30 delovnih dneh) od dneva začetka stečajnega postopka vaša zajamčena vloga izplačana pri banki prevzemnici,
ki jo bo določila Banka Slovenije. Zajamčene vloge v tujih valutah se izplačajo v evrih v protivrednosti po tečaju,
ki ga objavlja Banka Slovenije in ki velja na dan začetka stečajnega postopka.
Vaša vloga ni zajamčena, če sodi med:
1.			vloge drugih bank, hranilnic in finančnih družb, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj račun,
2. vloge v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik vloge pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja,
3.		vloge držav, centralnih bank in lokalnih skupnosti ter vloge pravnih oseb, ki so neposredni ali posredni
uporabniki državnega ali občinskega proračuna,
4. vloge delničarjev banke oziroma hranilnice, ki imajo najmanj 5-odstotni delež v kapitalu banke ali v
glasovalnih pravicah,
5.		vloge pravnih oseb, ki so podrejene družbe banke ali hranilnice,
6.		vloge, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu kapitala banke/hranilnice,
7.			vloge pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ali
ustrezajo merilom za velike oziroma srednje družbe po ZGD-1, in vloge samostojnih podjetnikov, katerih
podjetje ustreza merilom za velike oziroma srednje družbe po ZGD-1 in
8.		vloge kolektivnih naložbenih podjemov, vključno s podjemi zaprtega tipa, vloge pokojninskih skladov in
vloge kritnih skladov zavarovalnic.
Prav tako niso zajamčene vloge, ki se glasijo na prinosnika.
Seznama bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji sta objavljena na spletni strani Banke Slovenije
http://www.bsi.si.
Vloge pri bankah iz držav članic Evropskega gospodarskega prostora, ki bančne storitve v RS opravljajo prek
podružnice ali neposredno, so zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v državi članici, kjer je sedež banke.
Seznam teh bank je tudi objavljen na spletni strani Banke Slovenije.
Podrobnejše informacije lahko pridobite v banki pri svojem referentu oziroma vodji poslovalnice
in na spletni strani Banke Slovenije http://www.bsi.si - Jamstvo za vloge v bankah.
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