Oznámenie pre vkladateľov - základné informácie o ochrane vkladov
Názov finančnej inštitúcie, ktorá poskytuje KDB Bank Europe Ltd., so sídlom Bajcsy
informácie o systéme ochrany vkladov, do Zsilinszky út 42-46, 1054 Budapešť,
ktorého je zapojená:
Maďarsko, akciová spoločnosť zapísaná na
Súde hlavného mesta Budapešti ako
registrovom súde pod č. Cg.01-10-041313,
konajúca prostredníctvom KDB Bank Europe
Ltd., pobočka zahraničnej banky, so sídlom
Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 47 248 572, IČ DPH:
SK4020406775, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel
Po, Vložka č. 2227/B, tel.: (+421) 2 2311
6880, fax: (+421) 2 2311 6889, BIC:
KODBSKBX, www.kdbbank.eu
Systém ochrany vkladov uložených v KDB Országos Betétbiztosítási Alap1 (OBA) - Fond
Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej ochrany vkladov Maďarska
banky zabezpečuje:
Poistný limit vkladov:

100.000 EUR na vkladateľa v jednej finančnej
inštitúcii2

Ak vlastníte viac vkladov v jednej finančnej Suma vkladov v jednej finančnej inštitúcii sa
inštitúcii:
spočíta a na túto sumu sa aplikuje poistný
limit 100.000 EUR
Ak ste majiteľom spoločného vkladu s iným Poistný limit 100.000 EUR sa vzťahuje zvlášť
vkladateľom:
na každého jedného vkladateľa3
Lehota na odškodnenie v prípade 15 pracovných dní4
insolventnosti finančnej inštitúcie:
Mena odškodnenia:

Pobočka so sídlom na Slovensku zahraničnej
banky so sídlom v Maďarsku vypláca
odškodnenie v EUR

Kontakt:

Sídlo: City Gate 1. Office Building, 6th Floor,
Köztelek utca 6, 1092 Budapest, Hungary

KDB Bank Europe Ltd., so sídlom Bajcsy Zsilinszky út 42-46, 1054 Budapešť, Maďarsko, akciová spoločnosť zapísaná na Súde hlavného mesta Budapešti ako registrovom súde pod č.
Cg.01-10-041313, konajúca prostredníctvom KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 248 572, IČ DPH:
SK4020406775, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka č. 2227/B, tel.: (+421) 2 2311 6880, fax: (+421) 2 2311 6889, BIC: KODBSKBX,
www.kdbbank.eu

Poštová adresa: Országos Betétbiztosítási
Alap, P.O. Box 270, 1476 Budapest, Hungary
Telefón: +36 (1) 214 0661
E-mail: info@oba.hu, ombudsman@oba.hu

Ďalšie informácie:

Webové sídlo: www.oba.hu

Ďalšie informácie (Vysvetlivky k odkazom):
1

Fond ochrany vkladov:
Váš vklad je chránený v systéme povinnej ochrany vkladov. Vaša finančná inštitúcia je v
ochrannom systéme finančných inštitúcií, v ktorom si zainteresované subjekty v záujme
predchádzania insolventnosti vzájomne pomáhajú. V prípade insolventnosti vás Fond ochrany
vkladov odškodní za vaše vklady až do výšky 100.000 EUR.
2Výška

chráneného vkladu:
V prípade, ak finančná inštitúcia nedokáže vklad vyplatiť z dôvodu insolventnosti, vkladatelia
budú odškodnení zo systému ochrany vkladov. Výška odškodnenia môže byť maximálne
100.000 EUR za jednu finančnú inštitúciu. Výška odškodnenej sumy účtov vedených v cudzej
mene ako EUR sa vyrátava podľa platného devízového kurzu. Výška odškodnenej sumy sa
vyrátava súčtom všetkých vkladov v danej finančnej inštitúcii. Ak máte napríklad na
termínovanom účte 90 000 EUR a na bežnom účte 20 000 EUR, tak máte nárok na
odškodnenie vkladu do 100 000 EUR. Chránená je tak istina, ako aj úroky z Vašich vkladov.
3Maximálna

chránená hodnota v prípade spoločného vkladu:
V prípade spoločného vkladu (t. j. viacero majiteľov vkladu, resp. účtu) sa poistný limit 100.000
eur na odškodnenie vkladu vzťahuje na každého vkladateľa osobitne.
V prípade vkladov na účtoch spoločností, družstiev alebo podobných organizácií bez právnej
subjektivity, kde je oprávnených viac osôb na odškodnenie za nedostupný vklad, sa pristupuje
tak, akoby išlo o jednu oprávnenú osobu, na ktorú sa vzťahuje poistný limit 100.000 eur. Vo
výnimočných prípadoch sa na vkladateľov na dobu troch mesiacov vzťahuje aj ochrana
prevyšujúca 100.000 eur. Pre ďalšie informácie navštívte nasledovnú stránku: www.oba.hu.
4Odškodnenie:

Fond ochrany vkladov „Országos Betétbiztosítási Alap“ (Sídlo: City Gate 1. Office Building, 6th
Floor, Köztelek utca 6, 1092 Budapest, Hungary, poštová adresa: Országos Betétbiztosítási
Alap, P.O. Box 270, 1476 Budapest, Hungary, telefón: +36 (1) 214 0661, e-mail : info@oba.hu,
ombudsman@oba.hu, webové sídlo: www.oba.hu).
Tento systém vyplatí odškodnenie za nedostupné vklady maximálne do výšky 100.000 eur v
nasledujúcich lehotách: od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 do 15 pracovných dní, od
1. januára 2021 do 31. decembra 2023 do 10 pracovných dní, od 1. januára 2024 do 7
pracovných dní.
KDB Bank Europe Ltd., so sídlom Bajcsy Zsilinszky út 42-46, 1054 Budapešť, Maďarsko, akciová spoločnosť zapísaná na Súde hlavného mesta Budapešti ako registrovom súde pod č.
Cg.01-10-041313, konajúca prostredníctvom KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 248 572, IČ DPH:
SK4020406775, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka č. 2227/B, tel.: (+421) 2 2311 6880, fax: (+421) 2 2311 6889, BIC: KODBSKBX,
www.kdbbank.eu

V prípade, ak do týchto lehôt neobdržíte odškodnenie za nedostupné vklady, kontaktujte Fond
ochrany vkladov.
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: www.oba.hu.
Iné dôležité informácie:
Systém ochrany vkladov obvykle chráni všetky vklady obyvateľstva a právnických osôb.
Výnimky vzťahujúce sa na vklady, ktoré nespadajú pod systém ochrany vkladov, sa nachádzajú
na webovej stránke systému ochrany vkladov OBA. Na Vašu žiadosť Vám túto informáciu
poskytne aj Vaša finančná inštitúcia.
Finančná inštitúcia zverejní informáciu o ochrane vkladov aj vo výpise z účtu.

KDB Bank Europe Ltd., so sídlom Bajcsy Zsilinszky út 42-46, 1054 Budapešť, Maďarsko, akciová spoločnosť zapísaná na Súde hlavného mesta Budapešti ako registrovom súde pod č.
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