VZOR
Vážený pan
Petr Novák
Patočkova 25
Mělník
276 01
Výplata náhrad pohledávek z vkladů vedených u společnosti Sberbank CZ, a.s.

Vážený pane,
v návaznosti na oznámení České národní banky ze dne 28. února 2022 o neschopnosti Sberbank
CZ, a.s. dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, máte
podle ustanovení § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o bankách“), nárok na vyplacení náhrady za Vaše vklady vedené u Sberbanky CZ, a.s. v rozsahu
a za podmínek stanovených uvedeným zákonem. Základní náhrada pohledávky z vkladů (dále též
„náhrada“) je poskytována do výše 2 499 500 Kč. Pro účely výpočtu náhrady se sečtou veškeré Vaše
vklady vedené u Sberbanky CZ, a.s. spolu s úroky vypočtenými ke dni 28. února 2022, tj. ke dni vydání
oznámení České národní banky.
V případě některých vkladů vyplývajících z určitých životních situací může být za podmínek
stanovených zákonem náhrada na základě žádosti oprávněné osoby poskytnuta i ve vyšším rozsahu (tzv.
zvýšená náhrada). Bližší informace v souvislosti se zvýšenou náhradou je možno získat na webových
stránkách
Garančního
systému
finančního
trhu
(dále
jen
„Garanční
systém“)
www.garancnisystem.cz/zvysene-nahrady.
Náhrady vkladů budou vyplaceny po provedení identifikace oprávněné osoby na některém z
obchodních míst (poboček) Komerční banky, a.s. (dále jen „Vyplácející banka“), a to formou
bezhotovostního převodu na zvolený účet vedený v České republice nebo v hotovosti. V případě
hotovostní výplaty nad 100 000 Kč, je tento požadavek nutno oznámit na příslušné pobočce Komerční
banky, a.s. nejméně dva pracovní dny předem. V případě bezhotovostní výplaty formou převodu na účet
není nutné nic předem oznamovat. Aktuální seznam obchodních míst Vyplácející banky je zveřejněn na
webových stránkách www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata . Identifikace oprávněné osoby
bude provedena na základě předložení průkazu totožnosti. Členové statutárního orgánu právnické osoby
musí navíc předložit aktuálně platný výpis z příslušného rejstříku, příp. jiný platný dokument, ze kterého
lze ověřit oprávněnost jednat za právnický subjekt. V případě dědictví je pro identifikaci oprávněné
osoby požadováno předložení pravomocného usnesení o dědictví. Výplatu náhrady je rovněž možno
provést i na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.
Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována i korespondenčně zasláním písemné instrukce
oprávněné osoby (Žádost o převod plnění) poštou na adresu Banky: Komerční banka, a.s., CKB útvar
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2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně
ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem
České republiky (stejný požadavek platí i pro plnou moc).
Vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“, stejně jako formulář plné moci
či reklamační formulář (pro případ jakékoliv reklamace související s výplatou náhrady), lze získat na
webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/formulare.
Přehled Vašich vkladů vedených u společnosti Sberbank CZ, a.s. a výpočet náhrady, která Vám
bude poskytnuta:
Jméno:
Rodné číslo:
Adresa:

Petr Novák
780101/1234
Patočkova 25, 276 01, Mělník

Číslo účtu
1234567890/6800
0987654321/6800

Měna
CZK
EUR

Částka v měně účtu
2 000 000
50 000

Částka v Kč
2 000 000
1 249 750

Součet vkladů:

3 249 750

Náhrada určená k výplatě (v Kč):

2 499 500

(včetně úroků ke dni uvedenému v § 41e zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů)

Základní náhrady budou vypláceny prostřednictvím obchodních míst Vyplácející banky (nebo
bezhotovostním převodem na základě písemných instrukcí) od 9. března 2022 po dobu tří let, tj. do 10.
března 2025. Po uplynutí této lhůty nebude možné náhradu vkladu vyplatit.
Bližší informace týkající se výplaty náhrad vedených u Sberbanky CZ, a.s., včetně kompletního
seznamu požadovaných dokladů pro identifikaci všech typů oprávněných osob na obchodních místech
Vyplácející banky, je možné získat na webových stránkách Garančního systému
www.garancnisystem.cz/probihajici-vyplaty. Vaše případné dotazy můžete rovněž zasílat emailem na
adresu: info@gsft.cz. K dispozici je také v pracovních dnech mezi 8-16 hod. informační linka na
telefonním čísle 237 762 796.
S pozdravem
Ing. Renáta Kadlecová
Předsedkyně výkonné rady
Garanční systém finančního trhu
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