
 

Informacije o jamstvu za vloge 
 
Osnovne informacije o jamstvu za vloge: 
 

Za vloge pri BKS Bank AG, Bančni podružnici 
jamči:  

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

Zgornja meja jamstva:  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 seštevek 
vlog pa velja zgornja meja jamstva v višini 100.000 EUR (2) 

Če imate skupni račun z drugo osebo ali 
osebami: 

zgornja meja jamstva 100.000 EUR velja za vsakega vlagatelja 
posebej(3) 

Rok za povračilo v primeru, ko kreditna 
institucija ni sposobna izplačati vlog: 

sedem delovnih dni (4) 

Valuta vračila:  Evro 

Kontaktni podatki: Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H 
Wipplingerstaße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija 
E: office@einlagensicherung.at 

Več informacij: https://www.einlagensicherung.at/ 

 
Dodatne informacije: 
(1) Jamstvena ustanova, ki zagotavlja sistem jamstva za vaše vloge:  
Vašo vlogo krije zakonsko predpisan sistem jamstva za vloge. Če bi vaša kreditna institucija postala plačilno nesposobna, 
bi vam bile vaše vloge v vsakem primeru povrnjene do skupne višine 100.000 EUR ali protivrednosti tega zneska v tuji 
valuti.   
 
(2) Splošna zgornja meja jamstva: 
Če vloga ni na voljo, ker kreditna institucija ne more izpolniti svojih finančnih obveznosti, vlagatelji prejmejo izplačila iz 
sistema jamstva za vloge. To jamstvo krije največ 100.000 EUR ali protivrednost tega zneska v tuji valuti na kreditno 
institucijo. To pomeni, da se za določitev ravni kritja seštejejo vse vloge v isti kreditni instituciji. Če ima, na primer, vlagatelj 
varčevalni račun z 90.000 EUR in transakcijski račun z 20.000 EUR, prejme le izplačilo v višini 100.000 EUR. 
 
(3) Zgornja meja jamstva za skupne račune: 
V primerih skupnih računov zgornja meja 100.000 EUR velja za vsakega vlagatelja posameznega skupnega računa.  
 

Pri skupnih računih je pri izračunu zajamčenih vlog posameznih vlagateljev treba upoštevati delež, ki pripada vsakemu 
vlagatelju na skupnem računu, če so vlagatelji na skupnem računu kreditno institucijo v pisni obliki obvestili o posebnem 
dogovoru glede razdelitve vlog. Če vlagatelji kreditne institucije niso pisno obvestili o dogovoru glede razdelitve vlog na 
skupnem računu, bodo vloge na tem skupnem računu po enakih deležih razdeljene na posamezne vlagatelje.  
 

Vendar se vloge na računu, s katerim lahko kot člani poslovnega partnerstva, združenja ali podobne skupnosti brez pravne 
osebnosti razpolagata dve osebi ali več, pri izračunu zgornje meje 100.000 EUR ali protivrednosti tega zneska v tuji valuti 
združijo in obravnavajo kot vloge enega samega vlagatelja. 
V nekaterih primerih (glej »Druge pomembne informacije«) so vloge zajamčene nad mejo 100.000 EUR ali protivrednosti 
tega zneska v tuji valuti. Več informacij je na voljo na naslovu www.einlagensicherung.at. 
 
(4) Vračilo: 
Pristojna jamstvena ustanova je Einlagensicherung Austria Ges.m.b.H, Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, 
office@einlagensicherung.at, https://www.einlagensicherung.at/. Vaše vloge (do 100.000 EUR ali protivrednosti tega 
zneska v tuji valuti) bodo s 1. januarjem 2024 izplačane najpozneje v sedmih delovnih dneh. Do tega datuma velja v 
prehodnem obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2023 rok vračila do deset delovnih dni. 
 

V prehodnih obdobjih morajo jamstvene ustanove v primeru, da vlagatelju ne morejo izplačati celotnega zneska 
zajamčenih vlog v sedmih delovnih dneh po nastopu dogodka, ko bi moral izplačilo kriti jamstveni sistem, vlagatelju na 
njegovo zahtevo v petih delovnih dneh po vložitvi zahteve izplačati primeren znesek zajamčenih vlog za kritje njegovih 
življenjskih stroškov. Jamstvene ustanove morajo vlagatelju nakazati  primeren znesek na podlagi in po preverbi njegove 
zahteve, podatkov, s katerimi že razpolagajo, ter na podlagi podatkov, ki jim jih morajo predati institucije, ki so njihovi člani. 
Prvotni zahtevek vlagatelja do izplačila zneska v višini njegovih zajamčenih vlog v skladu s 13. čl. avstrijskega zakona, ki 
ureja jamstvo za vloge in odškodnine za vlagatelje (ESAEG), se v tem primeru zmanjša za znesek, ki ga je izplačala 
jamstvena ustanova za kritje njegovih življenjskih stroškov. 
 

Če v navedenih rokih niste prejeli izplačila, vzpostavite stik z jamstveno ustanovo, saj lahko rok za vložitev zahtevkov za 
vračilo po določenem času poteče. Več informacij je na voljo na naslovu www.einlagensicherung.at. 
 

Druge pomembne informacije: 
Vloge fizičnih oseb in podjetij so v splošnem zajamčene preko sistemov jamstva za vloge. Izjeme, ki veljajo za določene 
vloge, so navedene na spletni strani pristojne jamstvene ustanove. Vaša kreditna institucija vas bo na vašo zahtevo 
obvestila o tem, za katere produkte velja jamstvo. Če jamstvo za vaše vloge velja, kreditna institucija to potrdi tudi na 
izpisku računa.  
 



 

Naslednje vloge so v skladu s prvim odstavkom 10. člena ESAEG izključene iz kakršnega koli izplačila iz sistema jamstva 
za vloge: 
1. vloge, s katerimi upravljajo druge kreditne institucije v svojem imenu in za svoj račun; 
2. lastni kapital, kot je opredeljen v točki 118 prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013; 
3. vloge, ki izvirajo iz transakcij, v zvezi s katerimi je bila proti njihovim imetnikom v kazenskem postopku zaradi pranja 

denarja, vodenem v Republiki Avstriji (165. člen avstrijskega kazenskega zakonika, Strafgesetzbuch – StGb, BGBl. št. 
60/1974), ali v drugih kazenskih postopkih zaradi pranja denarja, kot opredeljeno v 3. odstavku 1. člena Direktive (EU) 
2015/849, izrečena pravnomočna kazenska obsodba; 

4. vloge finančnih institucij, kot so opredeljene v točki 26 prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013; 
5. vloge investicijskih podjetij, kot so opredeljena v točki 1 prvega odstavka 4. člena Direktive 2004/39/ES; 
6. vloge, katerih imetnik do nastopa jamčevalnega primera ni bil nikoli identificiran v skladu z določbami avstrijskega 

zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja v povezavi s finančnimi trgi (FM-GwG, BGBl. Nr. 118/2016), razen, če se 
identifikacija po prej navedenih zakonskih določbah izvede v roku 12 mesecev po nastopu jamčevalnega primera; 

7. vloge zavarovalnic in pozavarovalnic po točkah od 1 do 6 iz 13. člena Direktive 2009/138/ES; 
8. vloge kolektivnih naložbenih podjemov; 
9. vloge pokojninskih in rentnih skladov; 
10. vloge državotvornih institucij, zlasti vloge držav in regionalnih ter lokalnih teles; 
11. dolžniški vrednostni papirji kreditne institucije ter obveznosti iz lastnih akceptov in lastnih menic. 
 

Vloge z jamstvom, ki presegajo višino 100.000 EUR do višine 500.000 EUR, veljajo za „časovno omejene krite vloge“, če 
so podane naslednje predpostavke (12. člen ESAEG): 
 

1. vloge  
a) izvirajo iz nepremičninskih transakcij v povezavi s stanovanjskimi nepremičninami v zasebni rabi ali 
b) izpolnjujejo zakonsko predvidene socialne namene in so vezane na določene življenjske dogodke vlagatelja, kot so 

na primer poroka, razveza, upokojitev, odpoved delovnega razmerja, izguba zaposlitve, invalidnost ali smrt ali 
c) temeljijo na izplačilu zavarovalnin ali odškodnin za telesne poškodbe kot posledice kaznivih dejanj ali na napačni 

kazenskopravni obsodbi 
in 
 

2. če jamčevalni primer nastopi v roku dvanajstih mesecev po pripisu zneska ali po trenutku, od katerega je mogoče te 
vloge prenesti na pravno dopusten način. 

 

Zahtevki za nadomestilo „časovno omejenih kritih vlog“ morajo biti vloženi pri jamstveni ustanovi v roku dvanajstih 
mesecev po nastopu jamčevalnega primera. 
 

Jamstvena ustanova zajamčenih vlog ne izplača, če v zadnjih 24 mesecih pred nastopom jamčevalnega primera ni bila 
opravljena nobena transakcija v povezavi z vlogo in je vrednost te vloge manjša od stroškov upravljanja, ki bi jih imela 
jamstvena ustanova v primeru izplačila. 
 

Jamstvena ustanova lahko nadomestilo vlog v določenih primerih odloži ali ustavi. Ti primeri so podrobno opisani v drugem 
in tretjem odstavku 14. člena ESAEG. 
 

Pri izračunu kritih vlog se zajamčene vloge ne upoštevajo, če na drugi strani glede njih obstajajo obveznosti vlagatelja do 
kreditne institucije, ki jih je mogoče v skladu z zakonskimi ali pogodbenimi določili pobotati in so zapadle pred ali 
najpozneje v trenutku nastopa jamčevalnega primera. 
 

Pojasnilo sistema jamstva vlog je na voljo tudi na spletni strani jamstvene ustanove (www.einlagensicherung.at). Če želite 
več informacij, priporočamo, da preberete določila zakona, ki ureja jamstvo vlog in odškodnine za vlagatelje (ESAEG), ki 
vam ga na vašo željo radi posredujemo. 
 
 

Ljubljana, julij 2022        BKS Bank AG, Celovec, Avstrija 
BKS Bank AG, Bančna podružnica 


