ČS ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO
Československé úvěrní družstvo

infolinka: +420 498 777 700, www.csud.eu

Pojištění pohledávek z vkladů

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ PRO KLIENTY
Kde jsou vklady pojištěny

Systémem pojištění vkladů příslušným k výplatě náhrady klientům je Garanční
systém ﬁnančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů, Týn 639/1, 110 00 Praha
1, tel: (+420) 234 767 676, e-mail: info@fpv.cz.

Kdo má vklady pojištěny

Vztahuje se na nepodnikatele i podnikatele, kteří mají vklad u úvěrové instituce.
Nevztahuje se na územní samosprávné celky. Výjimky u určitých vkladů jsou
uvedeny na internetových stránkách Garančního systému ﬁnančního trhu.

Limit pojištění

Náhrada se poskytuje v českých korunách dle aktuálního kurzu ve výši
odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta u každé instituce (má-li např. dva
účty, náhrada se vztahuje na součet zůstatků obou z nich, nikoliv na každý
samostatně). V některých případech stanovených zákonem o bankách jsou vklady
chráněny i nad hranicí částky odpovídající 100 000 EUR, ale nejvýše do částky
odpovídající 200 000 EUR. Jde např. o vklad prostředků získaných prodejem
nemovitosti sloužící k bydlení, pokud rozhodný den nastal do 3 měsíců ode dne
připsání částky na účet, a další v zákoně o bankách uvedené případy.

Máte-li u nás více vkladů

Limit v českých korunách ve výši odpovídající 100 000 EUR se uplatní ve vztahu k
součtu všech Vašich vkladů u jedné instituce.

Máte-li společný účet s jinou osobou
či osobami

Limit v českých korunách ve výši odpovídající 100 000 EUR se uplatňuje na
každého klienta samostatně (účet s více spolumajiteli podle § 41e odst. 1 zákona o
bankách).

Výplata v případě selhání úvěrové instituce

Výplata náhrady Vašich vkladů do výše částky v českých korunách odpovídající
100 000 EUR bude do 31. 5. 2016 zahájena nejpozději do 20 pracovních dní od
rozhodného dne. Od 1. 6. 2016 činí lhůta pro zahájení výplaty 7 pracovních dní od
rozhodného dne. V některých případech (např. peněžní prostředky evidované na
účtu platební instituce, apod.) může být lhůta pro zahájení výplaty delší (15
pracovních dní). Objektivní promlčecí lhůta u výplat v případě úvěrových institucí
se sídlem v České republice činí podle § 41h odst. 3 zákona o bankách 3 roky. Další
informace lze získat na www.fpv.cz.

Měna, v níž bude vklad vyplacen

Koruna česká (CZK)

Kontakt na Garanční systém ﬁnančního trhu

Garanční systém ﬁnančního trhu (Fond pojištění vkladů)
Sídlo: Týn 639/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel: (+420) 234 767 676
E-mail: info@fpv.cz

Další informace jsou dostupné na

finance@csud.eu, +420 498 777 700, www.fpv.cz
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