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POJIŠTĚNÍ VKLADŮ U EQUA BANK A.S.
Vklady u banky jsou pojištěny dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění.
Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků vedených při splnění požadavků na identifikaci klienta v české měně nebo v cizí
měně, evidovaných jako kreditní zůstatky na účtech. Systém pojištění pohledávek z vkladů se nevztahuje na směnky a jiné cenné papíry.
Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů oprávněné osoby u banky, včetně jejích podílů na účtech vedených
pro dva a více spolumajitelů. Podíl spolumajitele účtu je roven zlomku, v jehož čitateli je celková částka na účtu a ve jmenovateli počet
spolumajitelů, pokud oprávněné osoby při založení či dispozici s účtem nedoloží jinou výši podílu. Banka vyznačí jinou výši podílu ve své
evidenci. Od výsledné částky se odečtou splatné závazky téže osoby vůči bance. Výpočet se provádí v české měně ke dni zahájení
plateb, přepočet na českou měnu se provádí podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou. Součástí pojištěné
pohledávky z vkladu jsou i úroky vypočtené ke dni zahájení plateb. Náhrada se vyplácí v české měně. Právo oprávněné osoby na plnění
z Fondu pojištění vkladů je právem spojeným s pohledávkou z vkladu. U pohledávek z vkladů vedených v cizí měně se pro přepočet
na českou měnu použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou.
Náhrada oprávněné osobě se poskytuje nejvýše v částce odpovídající 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.
Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou.
Peněžní prostředky více osob evidované na jednom účtu představují pohledávku z vkladu se zvláštním režimem. Při zakládání takové
účtu nebo při nejbližší dispozici s tímto již existujícím účtem je majitel účtu povinen bance písemně oznámit, že na účtu jsou evidovány
peněžní prostředky představující pohledávku více osob, doložit podíl každé z nich, identifikovat tyto osoby a pravdivost údajů prokázat.
Banka nakládá s vkladem na tomto účtu jako s jakoukoli jinou pojištěnou pohledávkou z vkladu a zaznamená údaje o něm ve své
evidenci. Náhrada za pohledávku z vkladu se zvláštním režimem se poskytne oprávněným osobám ve stejné výši, v jaké by se poskytla
v případě, že by každá z uvedených osob měla peněžní prostředky evidované na vlastním účtu.
Pokud je skutečný vlastník peněžní částky odlišný od majitele účtu, náhrada se poskytne skutečnému vlastníkovi. Majitel účtu má povinnost
oznámit tuto skutečnost bance při založení či nejbližší dispozici s účtem a identifikovat skutečného vlastníka peněžních prostředků
a banka zaznamená tyto údaje ve smlouvě o účtu či na jiném dokumentu, s jehož vydáním je spojeno přijetí vkladu, a ve své evidenci.
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