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OZNÁMENIE VKLADATEĽA O DÔVODOCH 
POSKYTNUTIA NÁHRADY ZA NEDOSTUPNÝ 
VKLAD V PLNEJ VÝŠKE
(podľa § 9 ods. 6 a 7 zákona č. 118/1996 Z. z. 
o ochrane vkladov v platnom znení)

Podpis vkladateľa (majiteľa účtu)

Titul, meno, priezvisko:

Rodné číslo Vk ladateľa:

Adresa trvalého pobytu:

Vkladateľ týmto oznamuje, že dňa . .  bol na účet 
IBAN: S K 6 5 0 0
pripísaný vklad vo výške  EUR, ktorý*:

pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie,
bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia,
 bol zriadený z peňažných prostriedkov z náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo 
krivým obvinením,
 súvisí so sociálnymi účelmi, bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo prevodu  
dedičského konania,
bol zriadený z prevodu vena,
bol zriadený z darovania pri uzavretí manželstva,
bol zriadený z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
bol zriadený z vyplatenia odstupného alebo odchodného,
bol zriadený z vyplatenia starobného dôchodku alebo iného dôchodku,
 bol zriadený z výnosov z investovania majetku v dôchodkovom fonde zo starobného  
dôchodkového sporenia,
bol zriadený z jednorazového vyrovnania z doplnkového dôchodkového sporenia,
bol zriadený v dôsledku úmrtia.

* vyznačte jednu z možností, z ktorej preukázateľne pochádza Váš vklad

V
dňa

Vkladateľ (majiteľ účtu)
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