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Ochrana vkladov 

Vklady na účtoch v Banke1 sú poistené v súlade s platnou právnou úpravou, a to v Českej 
republike podľa zákona č. 21/1992 Sb. Vklady na meno sú poistené na 100% zostatku, najvyššie 
však do čiastky zodpovedajúcej 100.000 EUR, podľa zákona č. 21/1992 Sb. 
 
Poistené sú vklady fyzických osôb a právnických osôb vedené v českej mene alebo v inej mene 
(ďalej len „cudzia mena“), vrátane úrokov, s výnimkou zákonom určených vkladov (viď nižšie). 
Tieto poistené vklady musia byť identifikované príslušnými identifikačnými údajmi, ktorými sú: 

- v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia alebo rodné číslo, 
prípadne identifikačné číslo; 
- v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo a v prípade českých 
právnických osôb tiež identifikačné číslo. 

 
Poistenie sa nevzťahuje na vklady bánk, zahraničných bánk, zdravotných poisťovní a štátnych 
fondov. Poistené nie sú ani pohľadávky z vkladov, ktoré je Fio banka, a.s. oprávnená čiastočne 
zahrnúť do svojich vlastných zdrojov (podriadený dlh). 
 
Uvedený systém poistenia vkladov sa nevzťahuje na zmenky a iné cenné papiere. 
 
Spôsob výpočtu náhrady 

Pre účely výplaty náhrady vkladu oprávnenej osobe sa sčítajú všetky jej poistené pohľadávky u 
Fio banky, a.s. vrátane úrokov vypočítaných ku dňu začatia vyplácania náhrad a odpočítajú sa 
jej splatné záväzky. 
Výplata náhrady v zákonnej výške 100%, najviac 100.000 EUR sa počíta z celkového kladného 
rozdielu. Náhrady za vklady v cudzej mene sú vyplácané v eurách. 
 
Bližšie informácie o českom systéme poistení pohľadávok z vkladov a o Fondu pojištění vkladů 
nájdete (v českom a v anglickom jazyku) na https://www.garancnisystem.cz/. 
 
Bližšie informácie o ochrane vkladov na Slovensku nájdete na www.fovsr.sk. 

 
1 Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapísaná v 
obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704, konajúca 
prostredníctvom a vo veci  organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 
36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B (v texte aj len „Banka“). 
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