KOMPLEXNÍ SYSTÉM
OCHRANY VKLADATELŮ
A PODPORY STABILITY
NA FINANČNÍM TRHU

GARANČNÍ SYSTÉM
FINANČNÍHO TRHU

Kontakty:

FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZE
Zdroj prostředků na restrukturalizaci
bank, stavebních spořitelen
a družstevních záložen pro případ
potřeby zabezpečení pokračování
jejich zásadních činností a obnovení
životaschopnosti bez dopadu
na pojištěné vkladatele.

Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1
Tel.: +420 237 762 796
Mob.: +420 732 818 488
Fax: +420 237 762 799
E-mail: info@gsft.cz
www.garancnisystem.cz
Více informací vám také poskytne
vaše banka.

GARANČNÍ
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FINANČNÍHO
TRHU
JISTOTA PRO VAŠE ÚSPORY

www.garancnisystem.cz

FOND POJIŠTĚNÍ
VKLADŮ
Pojištění vkladů občanů a firem,
které mají uloženy v bankách,
stavebních spořitelnách
a družstevních záložnách pro
případ jejich krachu.

KDO JE POJIŠTĚN?
Pojištěny jsou vklady občanů, firem a malých obcí.

JAKÉ VKLADY JSOU POJIŠTĚNY?
•	na běžných účtech;
•	na spořicích účtech;
•	na termínovaných účtech;
•	na vkladových účtech a vkladních knížkách aj.

KRACH BANKY, KAMPELIČKY NEBO
STAVEBNÍ SPOŘITELNY. CO NÁSLEDUJE?
 en 0 (= rozhodný den) – Česká národní banka
D
informuje o neschopnosti finanční instituce dostát
svým závazkům. GSFT informuje o organizaci
výplaty náhrad vkladů a zahajuje její přípravu.

Den 1–3 – příprava podkladů pro výplatu
náhrad vkladů.

CO NENÍ POJIŠTĚNO?
Např.:
•	směnky a cenné papíry (akcie, dluhopisy, podílové listy);
•	penzijní spoření, životní pojištění;

Den 4–6 – kontrola podkladů a předání
vyplácející bance. GSFT informuje o místě,
způsobu a datu zahájení výplaty.

KOLIK JE POJIŠTĚNO?
Pojištěno je 100 % vkladu do výše 100 000 EUR na jednoho
klienta u jedné instituce.

KDE JE POJIŠTĚNO?
•	v bankách;
•	ve stavebních spořitelnách;
•	v družstevních záložnách (tzv. kampeličkách).

Garanční systém může vyplácet i zvýšenou náhradu nad
rámec základní výše pojištění za tzv. dočasně vysoké
zůstatky.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
JAK SE DOZVÍM O KRACHU MÉ BANKY?

KDY SE JEDNÁ O DOČASNĚ VYSOKÝ
ZŮSTATEK?

Nejrychleji se to dozvíte z médií (TV, rozhlas, tisk,
internetové zpravodajské weby), které o podobných
případech informují. Zprávu o krachu najdete také na webu
Garančního systému a zpravidla i na webu zkrachovalé
finanční instituce.

+	Na účet byla připsána částka za prodanou nemovitost
sloužící k bydlení, dědictví, vypořádání společného
jmění manželů, pojistné plnění pro případ úrazu, nemoci,
invalidity nebo smrti, apod.;

BUDE MI NAVRÁCENA USPOŘENÁ ČÁSTKA
VČETNĚ ÚROKŮ Z VKLADU?

+	tato částka byla na účet připsána nejdéle 3 měsíce před
rozhodným dnem;

Pojištění se vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané
k rozhodnému dni.

+ vkladatelem je fyzická osoba.

• členské vklady členů družstevních záložen;
•	podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce
oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu).

POJIŠTĚNÍ VKLADŮ NAD RÁMEC
100 000 EUR

Den 7 – zahájení výplaty náhrad vkladů
prostřednictvím vyplácející banky

KOLIK MŮŽE ČINIT ZVÝŠENÁ NÁHRADA?
Limit náhrady se může zvýšit až na ekvivalent 200 000 EUR
na jednoho vkladatele u jedné instituce.

CO POTŘEBUJI PRO VYZVEDNUTÍ NÁHRADY
VKLADU?
•	Stačí se dostavit na vybrané pobočky vyplácející banky
a předložit občanský průkaz nebo pas.
•	Fyzická osoba - podnikatel (OSVČ) navíc musí předložit
výpis z živnostenského rejstříku.
•	Zástupce právnické osoby musí navíc předložit výpis
z obchodního rejstříku nebo z jiné evidence.

CO KDYŽ MÁM V BANCE ULOŽENO VÍCE
NEŽ 100 000 EUR?
Pokud nebudou naplněny podmínky pro výplatu zvýšené
náhrady, bude Vám vyplacena maximální výše základní
náhrady, tj. ekvivalent 100 000 eur. Zbylou částku je
nutno uplatnit jako pohledávku za bankou v insolvenčním
řízení / v likvidaci.
Další otázky a odpovědi na

www.garancnisystem.cz

