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Informacije

Za Posojilnico Bank eGen neomejeno veljajo določbe glede jamstva za vloge in odškodnino vlagateljev avstrijskega Zakona o
jamstvu za vloge in odškodnini za vlagatelje (v nadaljevanju: ESAEG). Posojilnica Bank eGen je članica družbe
Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., ki je odgovorna za zakonsko zavarovanje vlog in odškodnino vlagateljev.
Na domači strani Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (www.einlagensicherung.at) so na voljo vse potrebne informacije
− za deponente, še posebej informacije o tistih določilih, ki urejajo postopek povračila vlog in pogoje jamstva za vloge ter
− o odškodnini za vlagatelje naložbenih poslov.
V nadaljevanju je povzetek bistvenih vsebin Zakona o jamstvu za vloge in odškodnini za vlagatelje (ESAEG). Sicer vas pa
opozarjamo na zakonske določbe, ki jih po želji lahko damo na razpolago.

Jamstvo za vloge
Obseg zajamčenih vlog
Vloge (to so vloge in dobroimetje na računih ali hranilnih knjižicah, kot so npr. računi za nakazovanje plač, varčevalni računi,
računi za nakazovanje pokojnin in drugi žiro računi, vezane vloge ali kapitalske hranilne knjižice) fizičnih oseb in nefizičnih
oseb so zajamčene maksimalno do višine 100.000,00 EUR na vlagatelja, neodvisno od tega, ali gre za zasebne vloge ali
vloge pri opravljanju poklicne dejavnosti. Pri izračunu kritih vlog se zajamčene vloge ne upoštevajo, če ima vlagatelj
obveznosti do Posojilnice Bank eGen, ki se jih lahko v skladu z zakonskimi in pogodbenimi določili poračuna in so zapadle
pred ali najpozneje ob nastopu primera jamstva.
Najvišji znesek se vedno nanaša na eno kreditno institucijo (tudi če ta nastopa pod različnimi znamkami).
Skupni računi, fiduciarni računi
Pri skupnih računih velja zgornja meja 100.000,00 EUR za vsakega vlagatelja. Za namen izračuna zajamčenih vlog
posameznih vlagateljev se upošteva delež vlagatelja na vlogah skupnega računa, če so vlagatelji skupnega računa v pisni
obliki posredovali Posojilnici Bank posebna pravila glede razdelitve vlog. Če vlagatelji niso posredovali Posojilnici Bank pisnih
pravil o razdelitvi vlog na skupnem računu, se vloge skupnega računa porazdelijo na vlagatelje v enakih deležih. Vloge na
računu, s katerim lahko razpolagajo dve ali več oseb kot družbeniki odprte družbe, komanditne družbe, družbe civilnega
prava ali tem družbenim oblikam ustrezne družbe po pravu države članice ali tretje države, se pri izračunu zajamčenih in kritih
vlog združijo in obravnavajo kot vloga enega vlagatelja.
Pri razkritih fiduciarnih računih veljajo fiduciarji kot vlagatelji.
Začasno višje vloge
Pod posebnimi, v nadaljevanju povzetimi pogoji, so začasno zajamčene višje vloge do skupnega izplačila
v višini 500.000,00 EUR:
1) Vloge
• izhajajo iz nepremičninskih transakcij v zvezi z nepremičninami za zasebno uporabo ali
• so povezane z življenjskimi dogodki vlagatelja in izpolnjujejo socialne, zakonsko predvidene namene, kot so
odpravnine, prejemki iz socialnih načrtov, izplačila iz poravnav in/ali posebna izplačila v povezavi z zaključkom
delovnega razmerja ali pogodbami pokojninskih zavarovanj, izplačila v zvezi s poroko (dota po 1220. členu
Splošnega civilnega zakonika - ABGB) ali ločitvijo ali
• izvirajo iz zavarovalnin, odškodnin, nadomestil za škodo ali prestane bolečine zaradi telesne in/ali duševne
prizadetosti ali zaradi kaznivih dejanj po tretji osebi ali
• izhajajo iz izplačil kompenzacije zaradi krivične kazenskopravne obsodbe, prisojene po sodišču ali s poravnavo
in
2) primer jamstva nastopi v roku dvanajstih mesecev od knjiženja zneska v dobro ali od dne, ko te vloge na pravno
dopusten način postanejo prenosljive.
Za namene odobritve izplačila višje zajamčene vloge mora komitent v roku dvanajstih mesecev podati posebno prošnjo.
Iz jamstva izvzete vloge
V nadaljevanju so na kratko opisane iz jamstva izvzete vloge v skladu z 10. členom ESAEG. Zajamčene niso še posebej
•
vloge kreditnih ali finančnih institucij, zavarovalnic ter investicijskih podjetij,
•
vloge pokojninskih in rentnih skladov ter organizmov za skupna vlaganja v vrednostne papirje,
•
vloge državnih organov, še posebej držav, regionalnih in lokalnih javnopravnih skupnosti ter centralnih uprav,
•
sestavni deli lastnih sredstev, dolžniški vrednostni papirji in obveznosti iz lastnih akceptov in sola menic kreditne
institucije,
•
vloge, povezane s transakcijami, na podlagi katerih so bile osebe zaradi pranja denarja pravnomočno obsojene,
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•

vloge, pri katerih do nastopa primera jamstva nikoli ni bila ugotovljena identiteta imetnika po določbah avstrijskega
Zakona o preprečevanju pranja denarja na finančnem trgu (Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes, v nadaljevanju: FM-GwG),
razen če se identifikacijo v skladu z določbami FM-GwG opravi v roku dvanajstih mesecev po nastopu primera jamstva.

Odškodnina za vlagatelje
Obseg odškodnine
Po avstrijskem pravu mora depozitna banka vlagateljem vrniti vrednostne papirje. Denarne terjatve iz odškodnine vlagateljev
so zajamčene do največ 20.000,00 EUR tako fizičnim kot tudi nefizičnim osebam.
Terjatve nefizičnih oseb so omejene z zneskom v višini 90 % terjatve iz naložbenih poslov na vlagatelja.
Terjatve, zajete v odškodnini vlagateljev
Načeloma so vključene vse terjatve do kreditne institucije iz
•
hrambe in upravljanja vrednostnih papirjev (depotni posli),
•
trgovanja kreditne institucije z instrumenti denarnega trga, finančnimi terminskimi pogodbami, terminsko obrestnimi
pogodbami, dogovori o terminski obrestni meri (Forward Rate Agreements), obrestnimi zamenjavami (Interest-Rate
Swaps), valutnimi zamenjavami (FX Swaps) ter kapitalskimi zamenjavami (Equity Swaps), vrednostnimi papirji in iz njih
izpeljanimi instrumenti,
•
sodelovanja kreditne institucije pri emisiji tretjih (loro emisijski posli),
•
sprejema in naložbe zneskov iz odpravnin in prispevkov za pokojnino samozaposlenih (pokojninski načrt poklicnega
zavarovanja).
Iz odškodnine vlagateljev izvzete terjatve
V nadaljevanju so poenostavljeno opisane izjeme, ki so po 47. členu ESAEG izvzete iz odškodnine.
Zajamčene niso še posebej terjatve iz naložbenih poslov
•
kreditnih ali finančnih institucij, zavarovalnic ter investicijskih podjetij,
•
pokojninskih in rentnih skladov ter organizmov za skupna vlaganja v vrednostne papirje,
•
državnih institucij, še posebej držav, regionalnih in lokalnih javnopravnih skupnosti ter centralnih uprav,
•
s sestavnimi deli lastnih sredstev, dolžniškimi vrednostnimi papirji in obveznosti iz lastnih akceptov in sola menic kreditne
institucije,
•
s kreditno institucijo poslovno povezanih oseb, kot so poslovodje, člani uprave in nadzornega odbora, družbeniki z
osebnim jamstvom (pri osebnih družbah trgovinskega prava), revizorji banke in osebe, ki imajo najmanj 5 % kapitala
banke, četudi te osebe opravljajo funkcije v povezanih podjetjih banke (razen pri nebistvenih udeležbah),
•
sorodnikov oseb, poslovno povezanih s kreditno institucijo ter tretjih oseb, če bližnji sorodnik ali tretja oseba dela za
račun oseb, ki so poslovno povezane s kreditno institucijo,
•
drugih družb, ki so povezane družbe kreditne institucije (244. člen Podjetniškega zakonika - UGB),
•
v povezavi s transakcijami, na podlagi katerih so bile osebe pravnomočno obsojene v kazenskem postopku zaradi pranja
denarja,
•
za katere je terjatveni upravičenec na individualni osnovi prejemal obrestne mere ali druge finančni koristi, ki so
prispevale k poslabšanju finančnega stanja kreditne institucije ali investicijskega podjetja,
•
podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za velike kapitalske družbe iz tretjega odstavka 221. člena UGB.

Razlikovanje med jamstvom za vloge in odškodnino vlagateljev
Dejstvo, da se za isto terjatev izplačuje odškodnina po določilih jamstva za vloge in določilih odškodnine vlagateljev, ne
utemeljuje pravice do dvojne odškodnine. Terjatve iz dobroimetij na računih, kritih z jamstvom za vloge, se izplačajo iz
jamstva za vloge.
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