
 

BNP Paribas S.A. se sídlem v Paříži, 16 Boulevard des Italiens, poštovní směrovací číslo 75009, Francie, registrovaná pod identifikačním číslem 662042449 u RCS Paříž, 
zastoupena v České republice prostřednictvím své pobočky BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika, se sídlem v Praze 4, Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, 
poštovní směrovací číslo 140 00, registrované pod identifikačním číslem 06325416 u Městského soudu v Praze,  spisová značka A 78303.   
BNP Paribas S.A. residing at Paris, 16 Boulevard des Italiens, Post code 75009, France, Identification number 662042449 as registered with RCS Paris, represented in 
the Czech Republic through its registered branch BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika, residing at Praha 4, Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, Post Code 
140 00, Identification Number 06325416 as registered with the Municipal Court in Prague, file No.: A 78303.  

 

Pojištění vkladů  
Deposits Guarantee Scheme  

BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika  
  

1 Základní informace  

Všechny vklady klientů u BNP Paribas S.A., pobočka Česká 
republika jsou pojištěny v rámci francouzského systému 
pojištění vkladů Fonds de Garantie des Dépôts et de 
Résolution (FGDR). Dle FGDR jsou chráněny vklady klientů 
ve všech měnách evropských i neevropských států.  

Tento dokument poskytuje základní informace, více 
detailů najdete na webových stránkách FGDR 
www.garantiedesdepots.fr/en/fgdr-guarantees/deposit-
guarantee-scheme 

2 Kdo je pojištěn  

Pojištění se vztahuje na vklady fyzických osob i 
právnických osob bez ohledu na jejich velikost a status, 
asociace a jiné odborné skupiny, neobchodní společnosti, 
nadace a skupiny, veřejné instituce, místní vlády a jejich 
vlastní instituce.  

3 Co je pojištěno  

Všechny vklady na bankovních běžných účtech, spořicích 
účtech jsou pojištěny v rámci systému pojištění vkladů 
bez ohledu na měnu, ve které je účet veden.  Ochrana 
vkladů se vztahuje na běžné a spořicí účty bez ohledu na 
jejich obchodní či smluvní název.  

Systém ochrany vkladů nezahrnuje anonymní vklady, 
vklady a instrumenty jejichž držitel nemůže být 
identifikován, bankovky a mince a položky ve správě 
bezpečnostních depozitních odborů, kolektivní a 
podnikové programy důchodového pojištění, podnikové a 
vnitropodnikové programy spoření, elektronické peníze, 
prostředky soustředěné nebo držené platební institucí 
náhradou za karetní či jiné platební metody jimi 
vydávanými, vklady základního kapitálu.  

 

4 Kolik je pojištěno  

FGDR odškodní klienty do výše vkladu €100,000 na 
jednoho klienta u jedné instituce během sedmi (7) 
pracovních dnů, s výhradou určitých podmínek a limitů.  
Systém ochrany vkladů zahrnuje i určité dočasné vklady 
o vysokých částkách, které byly obdrženy v posledních 
třech (3) měsících před úpadkem instituce.  

 

1 Principal information  

All clients deposits at BNP Paribas S.A., pobočka Česká 
republika are covered by a french deposit guarantee 
scheme Fonds de Garantie des Dépôts et  de Résolution 
(FGDR). Under FGDR, the deposits in all European and 
non-European currencies are insured.  

This document provides basic information, for detailed 
information, please refer to the FGDR website 
www.garantiedesdepots.fr/en/fgdr-guarantees/deposit-
guarantee-scheme 

2 Who is insured  

The deposit guarantee scheme applies to deposits of 
natural persons and companies regardless o their size 
and status, associations and other professional groups, 
non-trading partnerships, foundations and groups, public 
institutions, local governments and their own institutions.  

3 What is insured  

All amounts deposited at a bank in current accounts and 
savings accounts are covered by the deposit guarantee 
scheme regardless of the currency in which the accounts 
are denominated. This applies regardless of the 
contractual or commercial name of the current or savings 
account into which the deposit is made.  

The deposit guarantee scheme however does not cover 
anonymous deposits and instruments whose holder 
cannot be identified; notes, coins and items entrusted to 
safety deposit department, collective and company 
pension saving scheme, company and intercompany 
savings schemes, electronic money, funds collected or 
held by payment institutions in return for the cards or 
other payment methods issued by them, deposits of 
equity.  

4 How much is insured  

FGDR compensates clients in an amount up to €100,000 
per customer per institutions within seven (7) working 
days subject to certain conditions and limits.  The deposit 
guarantee scheme covers also certain temporary high 
deposit amounts that were received less than three (3) 
months prior to the institution's failure.  

 

 

 

 

  



 

BNP Paribas S.A. se sídlem v Paříži, 16 Boulevard des Italiens, poštovní směrovací číslo 75009, Francie, registrovaná pod identifikačním číslem 662042449 u RCS Paříž, 
zastoupena v České republice prostřednictvím své pobočky BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika, se sídlem v Praze 4, Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, 
poštovní směrovací číslo 140 00, registrované pod identifikačním číslem 06325416 u Městského soudu v Praze,  spisová značka A 78303.   
BNP Paribas S.A. residing at Paris, 16 Boulevard des Italiens, Post code 75009, France, Identification number 662042449 as registered with RCS Paris, represented in 
the Czech Republic through its registered branch BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika, residing at Praha 4, Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, Post Code 
140 00, Identification Number 06325416 as registered with the Municipal Court in Prague, file No.: A 78303.  

 

5 Postup při výplatě  

Odškodnění za pojištěné vklady je placeno v měně 
státu, ve které je účet držen, tj. v případě účtů 
vedených bankovní/úvěrovou společností v České 
republice je odškodné placeno v české koruně bez 
ohledu na měnu, ve které je účet veden.  

Vklady v zahraničních bankách se sídlem působnosti v 
rámci EU/EEA členského státu jsou pojištěny stejným 
způsobem jako vklady v České republice, přestože 
spadají do příslušného systému domovské země této 
banky.  

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR) ve Francii určuje, že vklady zákazníků 
problémové banky jsou “nedostupné”.  

ACPR pak spustí intervenci FGDR, který je zodpovědný 
pro platby odškodného pro vklady do výše €100,000 
na klienta na instituci během sedmi (7) pracovních 
dnů.  

Klienti nemusejí učinit jiné kroky než si otevřít účet u 
jiné banky.  

FGDR informuje veřejnost o postupech vyplácení 
odškodného na svých webových stránkách a ve 
veřejných médiích.  

V případě úpadku BNP Paribas S.A., pobočka Česká 
republika, Garanční systém finančního trhu bude 
kontaktním místem v České republice. Více informací o 
Garančním systému finančního trhu najdete na adrese 
Garančního systému finančního trhu, Týn 639/1, 110 
00  Praha 1, Česká republika,  e-mail info@gsft.cz, web: 
www.garancnisystem.cz. 

6  Další informace  

Toto poučení by nemělo být považováno za úplný 
souhrn platných právních předpisů ochrany vkladů u 
BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika a 
nepředstavuje právní doporučení.  

  

5  Reimbursement procedure  

Compensation for insured deposits is paid in the 
currency of the state in which the account is located, 
i.e. in the case of accounts at a bank/credit union in 
the Czech Republic compensation is paid in Czech 
koruna regardless of the currency in which the 
accounts are maintained.  

Deposits at foreign banks from EU/EEA Member States 
are insured in the same way as deposits in the Czech 
Republic, although by the relevant fund in the foreign 
bank’s home country.  

The Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR) in France determines that the deposits of the 
troubled bank's customers are "unavailable".  

The ACPR then triggers the intervention of the FGDR, 
which is responsible for paying compensation for 
deposits of up to €100,000 per depositor, per institution 
within seven (7) working days.  

Customers do not need to take any action other than 
opening an account at another bank.  

The FGDR informs the public of the compensation 
procedure on its website or via the media.   

In the event of the bankruptcy of BNP Paribas S.A., 
pobočka Česká republika, the Financial Market 
Guarantee System will be the contact point in the 
Czech Republic. Further information is available at the 
Financial Market Guarantee System, Týn 639/1, 110 
00 Praha 1, Czech Republic, e-mail info@gsft.cz, web: 
www.garancnisystem.cz.  

6  Further information  

This instruction should not be considered a 
comprehensive summary of current legislation 
concerning deposits protection at BNP Paribas S.A., 
pobočka Česká republika and does not constitute legal 
advice.  

 

  


