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Termínovaný vklad Artesa BONUS 

Odpovědi na často kladené dotazy 

Jakou část z uložených prostředků mohu předčasně vybrat a za jakých podmínek? 

Odpověď:  V průběhu vkladového období můžete v Den výročí vkladu v souhrnu vybrat až polovinu 
prostředků z počáteční výše vkladu. Například když u vkladu na tři roku vyberete po prvním 
roce 20% z jeho počáteční výše, můžete ve druhém výročí vybrat ještě 30% z počáteční 
výše vkladu. Pokud využijete možnost předčasného výběru, přijdete pouze o část 
úrokového výnosu za daný rok, který odpovídá bonusovému úroku. Výše úrokových sazeb 
pro další období se nijak nezmění. 

 
Jakým způsobem se mi budou připisovat úroky z vkladu? V jakém případě získám úrokový bonus? 

Odpověď:  Úrokový výnos včetně úrokového bonusu je připisován na váš běžný účet vedený u Artesy 
s roční periodou. Úrokový bonus automatický získáte v případě, že nebudete z vkladu 
vybírat. 

 
Do jaké částky jsou prostředky na vkladu pojištěny? 

Odpověď:  Vklad včetně výnosových úroků je pojištěný podle zákona o bankách ve výši 100 % až do výše 

100 000 EUR. Limit pojištění se vztahuje na jednu finanční instituci a jednu osobu (jejího 

klienta). Pro účely výplaty náhrady vkladu se sečtou všechny pojištěné vklady jednoho 

vkladatele u jedné pojištěné instituce včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni. Náhrada 

vkladů se vyplácí ve výši 100 % takto vypočteného souhrnu vkladů, max. však do výše 

100 000 EUR. 

 

Jakým způsobem mění podmínky termínovaných vkladů novela zákona o spořitelních družstvech? 

Odpověď:  Novela zákona o spořitelních družstvech s účinností od 1.7.2015 zavádí pro nové úročené 

vklady členů záložen opatření omezující jejich výši na desetinásobek souhrnu splacených 

členských vkladů. Zjednodušeně řečeno od tohoto data bude muset celkový členský vklad 

klienta záložny činit alespoň 10% z výše jeho depozitního vkladu. Případná část depozitního 

vkladu, která překročí limit desetinásobku, nebude klientovi úročena. 

 

Do kdy nejpozději je třeba termínovaný vklad založit, aby se na něj neuplatnil limit desetinásobku 

pro úročená depozita uložená u záložen, který bude platit od 1.7.2015? 

Odpověď:  Toto omezení („pravidlo 1:10“) se nebude uplatňovat na vklady vložené před 1.7.2015, a to 

až do 31.12.2017 pokud před tímto datem nedojde k prodloužení jejich splatnosti nebo 

k jejich zvýšení, přitom se však nepřihlíží k připisovaným úrokům. To znamená, že vklad je 

potřeba založit a zároveň na něj i převést prostředky nejpozději do 30.6.2015.  

 

Jaké podmínky budou od 1.1.2018 platit pro vklad, který si založím před 1.7.2015? 

Odpověď:  Artesa již zahájila přípravu kroků, které budou směřovat k transformaci spořitelního 

družstva na banku, s cílem dokončit její realizaci nejpozději do konce roku 2017. 
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Transformace je však licenční proces a nelze vyloučit, že se nezdaří. Artesa nicméně udělá 

vše proto, aby mohla být v tomto procesu úspěšná. V případě, že Artesa úspěšné zvládne 

tuto transformaci zrealizovat, nebudou se k 1.1.2018 na vklady uložené u Artesy vztahovat 

podmínky platné pro záložny. Po transformaci družstva na banku se výše základní úrokové 

sazby a výše úrokového bonusu vašeho vkladu nijak nezmění. 

Pro vklady uložené u družstevní záložny do 30.6.2015, pro které platí přechodné ustanovení dle 

bodu 5 novely zákona o družstvech, se pravidlo 1:10 nepoužije ve vztahu k souhrnu vkladů 

spojených s úrokem nebo obdobnou výhodou, které člen vložil do družstevní záložny před 1. 

červencem 2015, a to až do 31.12.2017 nebo do dne, kdy dojde k prodloužení splatnosti těchto 

vkladů nebo k jejich zvýšení; přitom se nepřihlíží k připisovaným úrokům. Od 1.1.2018 se na tyto 

vklady pravidlo 1:10 nepoužije, pokud souhrn členských vkladů tohoto člena bude vyšší než 20 

tisíc Kč. V případě, že se Artese nepodaří úspěšně  transformaci na banku zrealizovat, budou se 

(zjednodušeně řečeno) k 1.1.2018 na vklady uložené u Artesy plně vztahovat podmínky platné 

pro záložny, což znamená, že členský vklad klienta záložny bude muset činit alespoň 10% z výše 

jeho depozitního vkladu nebo bude muset být vyšší než 20 tisíc Kč. Pokud klient nesplní ani jednu 

z uvedených podmínek, případná část depozitního vkladu, která překročí limit desetinásobku, 

nebude klientovi úročena. 

 

Jak se změní výše základního členského vkladu? 

Odpověď:  Od 1.7.2015 se základní členský vklad pro členy Artesy zvýší ze 100 Kč na 1 000 Kč. Klienti, 

kteří o členství v družstvu požádají do 30.6.2015, budou mít na zvýšení základního členského 

vkladu čas až do 31.12.20017. 

 

Jak jsou pojištěny základní členský vklad a další členský vklad? Jakým způsobem bude možné další 

členský vklad snížit? 

Odpověď: Členské vklady nejsou pojištěny a nijak se neúročí. Člen má však právo podílet se na zisku 

Družstva za podmínek dle platných a účinných stanov Artesy. Další členský vklad lze snížit 

pouze způsobem uvedeným ve stanovách Artesy, resp. písemným oznámením o snížení 

dalšího členského vkladu doručeným Artese. Další členský vklad je možné snížit o 20% z jeho 

původní výše za každých 12 měsíců od data jeho splacení. Vypořádací podíl ze sníženého 

dalšího členského vkladu pak bude vyplacen do 3 měsíců po schválení účetní závěrky za rok, 

ve kterém byl další členský vklad snížen, tj. až po konání řádné členské schůze, která se musí 

konat nejpozději do 30. 6. roku následujícího po roku, ve kterém došlo k oznámení o snížení 

dalšího členského vkladu, ledaže by jeho vyplacení mohlo ohrozit plnění požadavků podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky. Další 

podrobnosti o snižování členského vkladu jsou uvedeny v platných a účinných stanovách 

Artesy. 

 


