Informacije za vlagatelja

Posojilnica Bank eGen
Paulitschgasse 5-7, 9020 Klagenfurt/Celovec
BLZ: 391000, DVRNr: 0164216
Vpis v sodni reg.: Deželno sodišče v Celovcu, št. vložka: 115073a

Informacije za vlagatelja

Ime in priimek:
Št. stranke:
Št. bančnega računa:
Datum:

Osnovne informacije o zaščiti vloge
Vloge v Posojilnici Bank eGen so zaščitene z:

Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (1)

Zgornja meja zaščite:

100 000 EUR na vlagatelja na kreditno institucijo (2)

Če imate v isti kreditni instituciji več vlog:

Vse vaše vloge v isti kreditni instituciji se „seštejejo“, za skupni znesek pa
velja zgornja meja 100 000 EUR (2)

Če imate skupni račun z drugo osebo ali osebami:

Zgornja meja 100 000 EUR velja za vsakega vlagatelja posebej (3)

Obdobje vračila v primeru propada kreditne institucije:

7 delovnih dni (4)

Valuta vračila:

evro

Kontaktni naslov:

Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., Wipplingerstraße 34/4/DG4,
1010 Wien/Dunaj, +43 (1) 533 98 03-0, office@einlagensicherung.at
www.einlagensicherung.at

Več informacij:
Potrdilo vlagatelja:

--------------------------------------------------------------------------podpis

Dodatne informacije (vse ali samo nekatere)
(1) Sistem, odgovoren za zaščito vaše vloge:
Vašo vlogo krije zakonsko predpisan sistem jamstva za vloge. Vaša kreditna institucija je poleg tega del institucionalne sheme za zaščito
vlog, katere članice se medsebojno podpirajo, da bi preprečile plačilno nesposobnost. Če bi institucija postala plačilno nesposobna, bi se
vam vaše vloge povrnile do višine 100 000 EUR iz sistema jamstva za vloge.
(2) Splošna zgornja meja zaščite:
Če vloga ni na voljo, ker kreditna institucija ne more izpolniti svojih finančnih obveznosti, vlagatelji prejmejo izplačila iz sistema jamstva za
vloge. To izplačilo krije največ 100 000 EUR na kreditno institucijo. To pomeni, da se za določitev ravni kritja seštejejo vse vloge v isti
kreditni instituciji. Če ima na primer vlagatelj hranilni račun z 90 000 EUR in tekoči račun z 20 000 EUR, prejme le izplačilo v višini 100 000
EUR.
V nekaterih primerih (če vloge izvirajo iz nepremičninskih transakcij v zvezi z bivalnimi nepremičninami v zasebni uporabi ali izpolnjujejo
zakonsko predvidene socialne namene in so povezane z določenimi življenjskimi dogodki vlagatelja, kot so poroka, razveza, nastop
upokojitve, odpoved, odpustitev, invalidnost ali temeljijo na izplačilu zavarovalnih storitev ali odškodnin za telesne poškodbe, ki izvirajo iz
kaznivih dejanj ali iz zmotne kazenskopravne obsodbe ali smrti, pri čemer primer jamstva nastopi vsakokrat v roku 12 mesecev po
dobropisu zneska ali po datumu, na katerega je bilo moč te vloge pravno veljavno prenesti) so vloge nad 100.000 EUR na zahtevo
vlagatelja zajamčene do 500.000 EUR. V primerih, v katerih so vloge zajamčene nad 100.000 EUR, morajo vlagatelji v roku dvanajstih
mesecev nasloviti posebno prošnjo sistemu jamstva za vloge.
Če se računi vodijo v drugi valuti kot v evrih, se za izračun vračljivega zneska uporabi srednji devizni tečaj, na dan, ko je nastopil jamstveni
primer.
(3) Zgornja meja zaščite za skupne račune:
V primeru skupnih računov zgornja meja 100 000 EUR velja za vsakega vlagatelja.
Vendar se vloge na računu, s katerim lahko kot člani poslovnega partnerstva, združenja ali podobne skupine brez pravne osebnosti
razpolagata dve osebi ali več, pri izračunu zgornje meje 100 000 EUR združijo in obravnavajo kot vloge enega samega vlagatelja. Več
informacij je na voljo na naslovu www.einlagensicherung.at.
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(4) Vračilo:
Pristojni sistem jamstva za vloge je Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj,
office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at, Telefon: +43 (1) 533 98 03-0, Fax: +43 (1) 533 98 03-5.
Vaše vloge (do 100 000 EUR) bodo izplačane najpozneje v roku 7 delovnih dni.
Če se vam jih ne izplača v navedenih rokih, stopite v stik s sistemom jamstva za vloge, saj lahko čas za vložitev zahtevkov za vračilo po
določenem časovnem roku poteče. Več informacij je na voljo na naslovu www.einlagensicherung.at.
Druge pomembne informacije:
Vloge zasebnikov in podjetij so na splošno krite s sistemi jamstva za vloge. Izjeme, ki veljajo za določene vloge, so sporočene na spletni
strani pristojnega sistema jamstva za vloge. Na Vaše povpraševanje Vas bo kreditna institucija obvestila, ali so določeni produkti kriti ali ne.
Če so vloge zaščitene, Vam bo kreditna institucija to potrdila na bančnem izpisku.
Zaščitene vloge do 100 000 EUR se ne izplačajo, če v zadnjih 24 mesecih pred nastopom primera jamstva ni bila opravljena nobena
transakcija v zvezi z vlogo in je vrednost te vloge manjša od stroškov upravljanja, ki bi jamstveni ustanovi nastali pri izplačilu.
Zaščitene vloge se ne izplačajo, če ima vlagatelj obveznosti do včlanjene institucije, ki se jih lahko v skladu z zakonskimi in pogodbenimi
določili poračuna in so zapadle pred ali najpozneje ob nastopu primera jamstva.
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