
 

 

Informační list o systému Financial Services Compensation Scheme 
 

 

Základní informace o pojištění vkladů 
 

Pojištěné vklady v bance HSBC Bank plc (UK 
mainland) chrání: 
 

systém pojištění finančních služeb (v angličtině: Financial Services 
Compensation Scheme) (“FSCS”) 1 

Limit ochrany: £85,000 na vkladatele a banku / stavební družstvo / úvěrové družstvo2 
Následující obchodní názvy jsou součástí vaší banky / stavebního 
družstva / úvěrového družstva: 
HSBC 

Máte-li více pojištěných vkladů ve stejné bance / 
stavebním družstvu / úvěrovém družstvu: 

Veškeré vaše pojištěné vklady ve stejné bance / stavebním družstvu / 
úvěrovém družstvu se sčítají a výsledná suma podléhá limitu £85,0002.  

Máte-li společný účet s jinou osobou či osobami: Limit ve výši £85,000 platí pro každého vkladatele samostatně3. 

 

Lhůta pro úhradu v případě platební neschopnosti 
banky, stavebního družstva či úvěrového družstva: 

20 pracovních dnů4 

Měna úhrady: libra šterlinků (GBP, £); v pobočkách britských bank působících v jiných 
členských státech EHP ekvivalent měny daného státu 
 

Kontakty HSBC Bank plc pro dotazy týkající se 
vašeho účtu: 
 
 
 
Kontakty FSCS v případě potřeby dalších informací 
ohledně kompenzace: 

HSBC Bank plc - pobočka Praha 
Florentinum, vchod A 
Na Florenci 15, 110 00 Praha 1 
+420 225 024 600 

 
Financial Services Compensation Scheme 
10th Floor Beaufort House 
15 St Botolph Street 
Londýn 
EC3A 7QU 

 
Tel.: 0800 678 1100 nebo 020 7741 4100 
E-mail: ICT@fscs.org.uk 

Další informace: http://www.fscs.org.uk  
Potvrzení přijetí vkladatelem:   

 
Systém pojištění finančních služeb se nevztahuje na účty otevřené na Normandských ostrovech nebo na ostrově Man, kde jsou 
aplikována vlastní kompenzační schémata. 

 
Další informace (všechny nebo některé z níže uvedených) 
 

1 Systém odpovídající za ochranu vašeho pojištěného vkladu 
Váš pojištěný vklad je chráněn systémem zákonného pojištění vkladů.  V případě platební neschopnosti vaší banky, stavebního 
družstva či úvěrového družstva budou vaše pojištěné vklady vyplaceny až do výše £85,000 ze systému pojištění vkladů. 
 

2 Všeobecný limit ochrany 
Pokud je chráněný vklad nedostupný, protože banka, stavební družstvo či úvěrové družstvo nedokáže plnit své finanční závazky, 
budou vkladatelé vyplaceni ze systému pojištění vkladů.  Vyplacená částka bude pokrývat maximálně £85,000 na banku, stavební 
družstvo či úvěrové družstvo.  To znamená, že všechny způsobilé vklady ve stejné bance, stavebním družstvu či úvěrovém 
družstvu se pro určení míry pojištění sčítají. Pokud má například vkladatel na spořicím účtu £85,000 a na běžném účtu £85,000, 
bude mu vyplaceno pouze £85,000. 
 
Stejný postup bude uplatněn i v případě, že banka, stavební družstvo či úvěrové družstvo funguje pod různými obchodními názvy.  
To znamená, že na všechny způsobilé vklady v jednom či více ústavech s těmito obchodními názvy se vztahuje společný limit 
£85,000. 
 
V některých případech jsou způsobilé vklady, které jsou kategorizovány jako „dočasné vysoké zůstatky“, chráněny limitem 
převyšujícím £85,000 po dobu šesti měsíců po jejich připsání nebo od okamžiku, kdy došlo k řádnému převedení takového 
pojištěného vkladu.  Jedná se o způsobilé vklady spojené s určitými událostmi, například: 
(a) určité transakce týkající se současného či pouze potenciálního nebo hlavního sídla či bydliště, 
(b) úmrtí, sňatek či registrované partnerství vkladatele, rozvod, odchod do důchodu, propuštění ze zaměstnání, propuštění pro 

nadbytečnost či zdravotní postižení, 
(c) platba pojistného plnění vkladateli nebo kompenzace za újmu v rámci trestního řízení či za nespravedlivé odsouzení.  

 

Další informace lze získat na adrese http://www.fscs.org.uk.  
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3 Limit ochrany u společných účtů 
V případě společných účtů platí limit £85,000 pro každého vkladatele. 
 
Pojištěné vklady na účtu, na který mají dvě osoby či více osob nárok z pozice účastníků obchodního partnerství, sdružení či 
seskupení obdobné povahy (i bez právní subjektivity), se však pro účely výpočtu limitu £85,000 sčítají a nakládá se s nimi, jako 
kdyby se jednalo o jediného vkladatele. 
 
4 Úhrada 
Odpovědným systémem pojištění vkladů je Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor Beaufort House, 15 St Botolph 
Street, Londýn, EC3A 7QU, Tel.: 0800 678 1100 nebo 020 7741 4100, e-mail ICT@fscs.org.uk. Vaše pojištěné vklady (do výše 
£85,000) vyplatí do 20 pracovních dnů do 31. prosince 2018; do 15 pracovních dnů od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020; do 10 
pracovních dnů od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023 a do 7 pracovních dnů od 1. ledna 2024 dále, s tím, že na některé případy 
se vztahují určité výjimky. 
 
Pokud FSCS nemůže poskytnout splatnou částku do 7 pracovních dnů, je povinen (platí jen pro období od 1. června 2016 do 31. 
prosince 2023) zajistit přístup k odpovídající částce pojištěného vkladu potřebné pro úhradu životních nákladů (v případě 
vkladatele, který je fyzickou osobou) nebo pro pokrytí potřebných podnikatelských výdajů (v případě vkladate le, který není fyzickou 
osobou ani velkou korporací), a to do 5 pracovních dnů od vznesení příslušné žádosti.  
 
Pokud neobdržíte úhradu v těchto lhůtách, je třeba kontaktovat systém pojištění vkladů, protože uplynutím určitého časového 

období může být nárok na úhradu promlčen. Další informace lze získat na adrese http://www.fscs.org.uk.  
 
Další důležité informace 

Obecně platí, že systémy pojištění vkladů pokrývají všechny retailové vkladatele i podniky.  Výjimky týkající se určitých vkladů jsou 
uvedeny na webových stránkách příslušného systému pojištění vkladů.  Vaše banka, stavební družstvo či úvěrové družstvo vás 
také budou informovat o jakýchkoli výlukách z ochrany, které mohou platit.  Pokud jsou vklady způsobilé, banka, stavební družstvo 
či úvěrové družstvo tuto skutečnost také uvedou ve výpisu z účtu. 
 

 

Seznam výluk ze systému Financial Services Compensation Scheme 
 

Vklad je vyloučen z ochrany, pokud: 
 

(1) Držitel a jakýkoli vlastník vkladu nebyl identifikován v souladu s požadavky předpisů proti praní špinavých peněz.  
Další informace vám poskytne vaše banka, stavební družstvo či úvěrové družstvo. 
 

(2) Vklad je výsledkem transakcí, ve spojitosti s nimiž proběhlo odsouzení z trestného činu praní špinavých peněz. 
 

(3) Vklad učinil vkladatel, který patří do jedné z následujících kategorií: 

 úvěrový ústav, 

 finanční ústav, 

 investiční firma, 

 pojišťovna, 

 zajišťovací společnost, 

 podnik kolektivního investování, 

 penzijní nebo důchodový fond1, 

 veřejný orgán jiný než místní orgán s malou působností. 
 

 

Další informace o výlukách naleznete na webových stránkách FSCS na adrese www.FSCS.org.uk. 
 

1 Vklady osobních důchodových systémů, podílových penzijních systémů a zaměstnaneckých penzijních systémů 

mikropodniků, malých a středních podniků vyloučeny nejsou. 
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