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Splošne informacije
Dne 31. decembra 2010 poteče neomejeno jamstvo za vloge v bankah in hranilnicah,
ki je bilo v Sloveniji sprejeto novembra 2008 kot začasni, krizni ukrep.
Od 1. januarja 2011 bodo vlagateljem vloge v posamezni banki ali hranilnici
zajamčene do višine 100.000 EUR.
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V primeru začetka stečajnega postopka nad banko ali hranilnico bodo zajamčene vloge
vlagateljem izplačane najkasneje v dvajsetih delovnih dneh (le izjemoma v
tridesetih) v drugi banki - t.i. banki prevzemnici, ki jo bo določila Banka Slovenije.
Jamstvo velja za t.i. neto vloge vlagateljev, ki so do jamstva upravičeni na podlagi
zakona.
Neto vloga je seštevek oz. skupno stanje vseh vlog posameznega vlagatelja,
zmanjšano za njegove morebitne neporavnane dospele obveznosti do iste banke ali
hranilnice.
Zajamčene vloge v tujih valutah bodo izplačane v evrih v protivrednosti po tečaju, ki
ga objavlja Banka Slovenije in ki velja na dan začetka stečajnega postopka.
Jamstvo za vloge podrobneje ureja Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06,
1/08 in 109/08, 19/09 in 98/09 in 79/10).
Seznam bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji je dostopen na:
http://www.bsi.si/poslovanje-bank-in-podjetij.asp?MapaId=147
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Več informacij o vlogah, ki so zajamčene, in o delovanju sistema jamstva za vloge v
Republiki Sloveniji je na razpolago pod Vprašanja in odgovori o zajamčenih vlogah in v
prostorih bank.
Vloge v bankah (kreditnih institucijah) iz držav članic Evropskega gospodarskega
prostora (torej vključno z državami članicami Evropske Unije), ki bančne storitve v RS
opravljajo preko podružnice ali neposredno, so zajamčene po sistemu zajamčenih vlog
v državi članici, kjer je sedež banke. Seznam kreditnih institucij iz EGP najdete na
http://www.bsi.si/poslovanje-bank-in-podjetij.asp?MapaId=147
Več - Vprašanja in odgovori o zajamčenih vlogah.
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