INFORMAČNÝ FORMULÁR
PRE VKLADATEĽA
Základné informácie o ochrane vkladu
Vklady v mBank SPÒŁKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00950, Poľská republika, Identiﬁkačné číslo: 001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri
vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237,
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky: mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36
819 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, vložka č. 1503/B
(ďalej len „mBank”), pobočka zahraničnej banky chráni:
Poľský bankový záručný fond – Bankowy Fundusz Gwarancyjny (1)

Úroveň krytia:
Ekvivalent 100 000 EUR na vkladateľa na úverovú inštitúciu vyplatený v poľských zlotých (2)
mBank prevádzkuje svoju činnosť pod obchodným menom alebo ochrannými známkami:

mBank S.A.
Ak máte v mBank viacero vkladov:
Limit v eurách vo výške zodpovedajúcej 100 000 EUR sa uplatní vo vzťahu k súčtu všetkých Vašich
vkladov vedených v mBank vyplatených v poľských zlotých (2)

Ak máte spoločný vklad s inou osobou:
Limit v eurách vo výške zodpovedajúcej 100 000 EUR v ekvivalente poľských zlotých sa uplatní na
každého klienta samostatne (3)

Lehota na vyplatenie náhrad pri zlyhaní mBank:
7 pracovných dní (4)

Mena v ktorej sa náhrada vyplatí:
Poľský zlotý [PLN]

Kontakt:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks.
Ignacego Jana Skorupki 4,
00-546 Warszawa, +48 22 58 30 700,
kancelaria@bfg.pl

Viac informácií:
www.bfg.pl

mBank.sk
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Potvrdenie klienta o prijatí (5)
(1) Systém zodpovedajúci za ochranu Vášho vkladu
Váš vklad je krytý zákonným systémom ochrany vkladov. Ak by došlo k neschopnosti vyplácať vklady, vyplatila
by sa náhrada za Vaše vklady do výšky 100 000 EUR v adekvátnej výške v poľských zlotých.
Prepočet z meny euro na menu poľský zlotý sa uskutoční na základe kurzu vyhláseného Poľskou národnou
bankou v deň kedy boli naplnené podmienky na vyhlásenie neschopnosti mBank dodržať záväzky voči
oprávneným osobám za zákonných a zmluvných podmienok (rozhodný deň).
(2) Všeobecná úroveň krytia
Ak je vklad nedostupný, pretože mBank nie je schopná splniť svoje ﬁnančné povinnosti, vkladateľom vyplatí
náhradu Poľský bankový záručný fond – Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Táto výplata náhrady pokrýva
maximálne 100 000 EUR v ekvivalente poľských zlotých [PLN] na banku. To znamená, že všetky vklady vkladateľa
v tej istej banke sa spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má vkladateľ napríklad vkladový účet, na ktorom je
90 000 EUR a bežný účet na ktorom je 20 000 EUR, vyplatí sa mu náhrada len vo výške 100 000 EUR.
Všetky vklady v mBank, ktorá pri vykonávaní svojej činnosti používa viacero z týchto ochranných známok, sú
celkovo kryté do výšky 100 000 EUR.
V niektorých prípadoch sú vklady chránené nad sumu 100 000 EUR v ekvivalente poľských zlotých. Viac
informácií možno získať na www.bfg.pl.
(3) Úroveň krytia pre spoločné vklady
Pri spoločných vkladoch sa úroveň krytia vo výške 100 000 EUR, v ekvivalente poľských zlotých, vzťahuje na
každého vkladateľa. Maximálna celková suma chránená na účte dvoch spolumajiteľov môže byť 200.000 EUR
v ekvivalente poľských zlotých. Osoby s dispozičným právom sa nepovažujú za spolumajiteľa účtu a ochrana
vkladov sa na nich nevzťahuje.
(4) Vyplatenie náhrad
Zodpovedným systémom ochrany vkladov je Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4,
00-546 Warszawa, +48 22 58 30 700, kancelaria@bfg.pl. Vyplatí Vám náhradu za Vaše vklady (až do výšky
100 000 EUR v ekvivalente poľských zlotých) do 7 pracovných dní.
Ak Vám náhrada Vašich vkladov nebola vyplatená v tejto lehote, mali by ste kontaktovať Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, keďže po určitej lehote môže dôjsť k premlčaniu lehoty na uplatnenie nároku na vyplatenie
náhrady. Dalšie informácie možno získať na stránke www.bfg.pl.
Iné dôležité informácie:
Vo všeobecnosti sú všetci vkladatelia krytí systémom ochrany vkladov. mBank potvrdí ochranu Vašich vkladov
na výpisoch k Vašim účtom.
(5) Iba v prípadoch poskytovania informácií klientovi pred uzatvorením zmluvy, ak nie je prevzatie
informačného prehľadu potvrdené prostredníctvom elektronického bankovníctva.
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