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POUČENÍ
O POJIŠTĚNÍ VKLADŮ
COMMERZBANK Aktiengesellschaft je
registrována na území České republiky
na principu jednotné licence a podniká
prostřednictvím své pobočky Praha.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft přísluší
k „Entschädigungseinrichtung deutscher
Banken GmbH EdB“ jako zákonné instituci
pro odškodnění pro sektor soukromých bank
a stavebních spořitelen se sídlem v Německu
a účastní se zákonného pojištění vkladů ve
Spolkové republice Německo.

vkladů Spolkového svazu německých
bank „Einlagenversicherungsfond des
Bundesverbandes deutscher Banken e.V.“
Není účastna ve Fondu pojištění vkladů dle
českého zákona č. 21/1992 Sb.
Na základě účasti ve výše zmíněných
systémech jsou pojištěny vklady, které
COMMERZBANK, Aktiengesellschaft, pobočka
Praha přijala na území České republiky, při
splnění následujících podmínek:

Nad rámec zákonného pojištění je členem
soukromoprávního Fondu zajištění

I. zákonné pojištění vkladů (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH)
Informační přehled pro vkladatele
(podle § 23a odstavec 1 německého úvěrového zákona (Kreditwesengesetz)
Základní informace o ochraně vkladu

Vklady u COMMERZBANK AG jsou pojištěny:

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (1)

Limit pojištění:

100 000,- eur na jednoho vkladatele
v jedné úvěrové instituci (2)

Máte-li u jedné úvěrové instituce více vkladů:

Všechny Vaše vklady u téže úvěrové instituce se „sečtou“
a na tento součet se uplatní limit ve výši 100 000,- eur (2)

Máte-li společný účet s jinou osobou či osobami:

Limit ve výši 100 000,- eur platí pro každého vkladatele
zvlášť (3)

Lhůta pro výplatu v případě selhání úvěrové instituce:

Do 7 pracovních dnů (4)

Měna, v níž bude vklad vyplacen:

EUR

Kontakt:

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
Burgstrasse 28
10178 Berlin
NĚMECKO
Korespondenční adresa:
Postfach 11 04 48
10834 Berlin
NĚMECKO
Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960
E-mail: info@edb-banken.de

Další informace:
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www.edb-banken.de

Další informace
(1) Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného
systému pojištění vkladů a v rámci
smluvního systému pojištění vkladů. Pokud
by se Vaše úvěrová instituce dostala do
platební neschopnosti, byly by Vám Vaše
vklady v každém případě vyplaceny do výše
až 100 000,- eur.
(2) Nebude-li vklad k dispozici, protože
úvěrová instituce nebude schopna
dostát svým finančním závazkům, vyplatí
vkladatele systém pojištění vkladů. Výplata
z tohoto pojištění může činit nejvýše
100 000,- eur na jednu úvěrovou instituci.
To znamená, že pro účely stanovení
částky, která bude z pojištění vyplacena,
se všechny vklady u téže úvěrové instituce
sečtou. Bude-li mít například vkladatel na
spořicím účtu 90 000,- eur a na běžném
účtu 20 000,- eur, bude mu vyplaceno
pouze 100 000,- eur.
(3) V případě společných účtů platí limit
ve výši 100 000,- eur pro každého
vkladatele. Vklady na účtu, k němuž
mají dispoziční právo dvě či více osob
v postavení členů obchodního sdružení,
asociace nebo jiného obdobného
seskupení bez právní subjektivity, se
pro účely uplatnění limitu ve výši 100
000,- eur sečtou a nakládá se s nimi, jako
by byly uloženy jediným vkladatelem.
V případech podle ustanovení § 8 odst. 2
až 4 německého zákona na ochranu vkladů
(Einlagensicherungsgesetz), jsou vklady
chráněny i nad hranicí 100 000,- eur.
Další informace jsou k dispozici na
internetových stránkách organizace
Entschädigungseinrichtung deutscher
Banken GmbH: www.edb-banken.de.
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(4) Výplata
Příslušným systémem pojištění vkladů je
Entschädigungseinrichtung deutscher
Banken GmbH
Burgstraße 28
10178 Berlin
NĚMECKO
Korespondenční adresa:
Postfach 11 04 48
10834 Berlin
NĚMECKO
Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960
E-mail: info@edb-banken.de
Vaše vklady budou vyplaceny
do 7 pracovních dnů.
Pokud výplatu ve výše uvedené lhůtě
neobdržíte, měli byste se na systém pojištění
vkladů obrátit, neboť po uplynutí určité
lhůty může dojít k promlčení nároku na
výplatu z tohoto pojištění. Další informace
jsou k dispozici na internetových stránkách
organizace Entschädigungseinrichtung
deutscher Banken GmbH: www.edb-banken.de.
Další důležité informace
Obecně platí, že systémy pojištění vkladů
chrání všechny retailové vkladatele i podniky.
Výjimky u určitých typů vkladů jsou uvedeny na
internetových stránkách příslušného systému
pojištění vkladů. Zda jsou určité produkty
pojištěny či nikoliv, Vám rovněž na požádání
sdělí Vaše úvěrová instituce. Jestliže vklady
pojištěny jsou, potvrdí úvěrová instituce tuto
skutečnost také na výpisu z účtu.

II. Fond na ochranu vkladů Spolkového svazu německých bank
(Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.)
COMMERZBANK Aktiengesellschaft je
navíc členem Fondu ochrany vkladů (ESF)
Spolkového svazu německých bank,
soukromoprávního systému ochrany
vkladů podle soukromého práva, který
nepodléhá státnámu dohledu. ESF funguje
jako dobrovolná dodatečná ochrana vkladů
k zákonné ochraně vkladů až do výše
ochranného limitu, který upravují jeho stanovy.
Ochranný limit pro každého věřitele je do
31. prosince 2024 15 % a po 1. lednu 2025
8,75 % vlastního kapitálu banky ve smyslu
ustanovení článku 72 CRR.
Ochranný limit dle účetní závěrky k 31.12.2019
připadající na každého věřitele činí
EUR 3.983.850.000,00
Do výše této částky jsou oprávněné závazky
chráněny ESF pro každého oprávněného
klienta.
Dne 5.dubna 2017 se BdB rozhodl reformovat
systém dobrovolné ochrany vkladů.
Od 1.října 2017 platí následující pravidla:
ESF chrání vklady, tj. kladné zůstatky,
vyplývající z finančních prostředků vedených
na účtu nebo které vyplývají z dočasných pozic
odvozených z bankovních transakcí a které
musí banka splácet za příslušných podmínek.
Patří sem vklady na viděnou, termínované
vklady a spořící vklady (Sicht-, Termin- und
Spareinlagen) a registrované cenné papíry
(Namenspapiere), jako jsou registrované
spořící dluhopisy (auf den Namen lautende
Sparbriefe) bez ohledu na jejich měnu.
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Dluhopisy na doručitele (Inhaberschuldverschreibungen), vkladové certifikáty na doručitele (Inhabereinlagenzertifikate), podílové
listy (Genussscheine), podřízené závazky (nachrangige Verbindlichkeiten) a veškeré vklady
držené úvěrovými institucemi, finančními
institucemi, investičními podniky a veřejnými
orgány nejsou chráněny.
Registrované dluhopisy (auf den namen lautende Schuldscheindarlehen) a registrované duhopisy na jméno (Nemansschuldverschreibungen)
nabyté společnostmi, institucionálními investory
a polostátními subjekty (halbstaatliche Stellen)
nejsou ESF chráněny. Na vklady uskutečněné
před 1.10.2017 se vztahují původní pravidla.
Počínaje 1.1.2020 nechrání ESF vklady společnosti, institucionálních investorů a polostátních
subjektů s dobou trvání více než 18 měsíců. Na
dlouhodobé vklady uskutečněné před 1.1.2020
se vztahují původní pravidla. Fyzické osoby
a nadace nejsou těmito omezeními dotčeny.
Vklady v COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
pobočka Praha jsou rovněž chráněny
dobrovolným systémem ochrany vkladů.
Podrobnější informace týkající se Fondu
ochrany vkladů, zejména často kladené otázky
jsou k dispozici na internetových stránkách
Fondu na ochranu vkladů
https://einlagensicherungsfonds.de/.
Zde se můžete dotázat na aktuální výši ochrany
a na Statut Fondu na ochranu vkladů.
Informaci k oběma systémům najdete na
webových stránkách instituce Bundesverband
deutscher Banken e.V.
https://bankenverband.de
a na http:// einlagesicherung.de/.

III. Ochrana závazků vyplývajících z investiční činnosti
Bez ohledu na odpovědnost
COMMERZBANK AG v případě, kdy v rozporu
se svými povinnostmi nebude schopna
vrátit cenné papíry náležející zákazníkovi
a příslušná kompenzace bude splatná, lze
nárok na kompenzaci uplatnit rovněž vůči
Kompenzačnímu plánu německých bank
(Entschädigungseinrichtung deutscher
Banken GmbH). Výše nároku na kompenzaci
uplatnitelná vůči Kompenzačnímu
plánu německých bank je omezena na
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90 procent hodnoty těchto cenných papírů,
maximálně však do výše odpovídající částce
20 000,- EUR.
COMMERZBANK aktiengesellschaft, pobočka
Praha se neúčastní záručního systému
zabezpečovaného Garančním fondem
obchodníků s cennými papíry dle českého
zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na
kapitálovém trhu.

Vaše pobočka Commerzbank:

Commerzbank Aktiengesellschaft
pobočka Praha
Jugoslávská 934/1
120 00 Praha 2
Telefon: +420 221 193 111
Fax: +420 221 193 699
www.commerzbank.cz

