A BANKOK ÉS TAKARÉKPÉNZTÁRAK ÁLTAL VÁLLALT
BETÉTBIZTOSÍTÁS JOGOSULTSÁGRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS
A betétbiztosítási rendszer törvénye (ZSJV) alapján,
az ön betétbiztosítása a Szlovén Köztársaság területén található bankban vagy takarékpénztárban

maximum 100.000 € értékben garantált.
Önálló természetes vagy jogi személy számára garantált betét összegének kiszámításakor, figyelembe kell venni ennek a személynek valamennyi
igényéről szóló, euróban és devizában levő, gyakori állapotát a bankban vagy takarékpénztárban, a garantált betét kiszámításának zárónapján
(a Szlovén Nemzeti Bank betétek befagyasztásával kapcsolatos határozat közzétételének időpontja a Közjogi Nyilvántartás és kapcsolt
szolgáltatások Szlovén Köztársasági hivatal (AJPES) honlapján), amely magában foglalja e személy igényeit a bank vagy takarékpénztár felé,
a folyószámlák, takarékbetét, készpénzbefizetés és egyéb pozitív állapot lebonyolításával kapcsolatos szerződése alapján.
A Szlovén Köztársaság területén székhellyel rendelkező bank vagy takarékpénztárnál befizetett garantált betétje kifizetésre kerül legkésőbb 7
munkanapon belül* a garantált betét kiszámításának zárónapját követően, nevezetesen annál a kifizető banknál, amelyet a Szlovén Nemzeti
Bank meghatároz. A külföldi devizában befizetett garantált betétek, euróban kerülnek kifizetésre a garantált betét kiszámításának zárónapján
közzétett Szlovén Nemzeti Bank árfolyamával egyenértékben.

Garantált betétje nem garantált, ha a következők közé tartozik:
1. bemutatóra szóló betétek, ideértve a betéteket, amelyre a bank a garantált betét kiszámításának zárónapjáig nem kapta meg a tényleges
kedvezményezettek azonosítására szolgáló megfelelő adatokat;
2. bankok, befektetési vállalkozások és más pénzügyi intézmények betétjei, amelyeket azok saját nevükben és saját számlájukra fektették be;
3. biztosítók, viszontbiztosítók és biztosítási holdingtársaságok betétjei;
4. kollektív befektetési vállalkozások betétjei, beleértve a zárt végű befektetési vállalkozások betétjeit;
5. nyugdíjalapok és a nyugdíj társaságok betétjei;
6. kormányok, központi bankok és szervezetek, amelyek az állami költségvetés közvetlen vagy közvetett felhasználóinak betétjei;
7. helyi közösségek és a helyi közösségek közvetlen és közvetett költségvetés felhasználóinak betétjei.
A Szlovén Köztársaság területén működő bankok és takarékpénztárak listája a Szlovén Nemzeti Bank honlapján közzétett: www.bsi.si.
Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból származó bankok, amelyek fióktelepen keresztül vagy közvetlenül folytatnak banki
szolgáltatásokat a Szlovén Köztársaságban, a bank székhelyének tagállamában létező betétbiztosítási rendszerrel összhangban garantálják
a betéteket. E bankok listája is a Szlovén Nemzeti Bank honlapján közzétett.
Részletes információkat bankja hivatalnokától vagy fiókvezetőjétől, valamint a Szlovén Nemzeti Bank honlapján igényelhet.
www.bsi.si – Bankbetétbiztosításra szóló jogosultság.

Érvénybe lép: 2016 április 12-én.
* A hét napos fizetési határidő hatályba lép 2024 január 1-én, az átmeneti időszak legfeljebb 2023 december 31, azonban az időszak 20 munkanappal
rövidül 7 munkanapra, az alábbiak szerint: 2018 december 31-ig, legfeljebb 20 munkanappal; 2019 január 1-től 2020 december 31-ig, legfeljebb 15
munkanappal; 2021 január 1-től 2023 december 31-ig, legfeljebb 10 munkanappal.

