
 
 

 
Informační list – Sberbank 

Europe AG 
 
1. Jaký je přibližný počet klientů ve třech dotčených zemích? 
V Rakousku měl tento subjekt přibližně 65 000 klientů. Chorvatská dceřiná společnost 
měla přibližně 84 000 klientů a slovinská dceřiná společnost přibližně 49 000 klientů. 

 

2. Můžete popsat, jaká aktiva jsou dotčena? 
Společnost Sberbank Europe AG vykázala celková aktiva ve výši 13,64 miliardy EUR 
na konsolidované úrovni a 6,82 miliardy EUR v subjektech bankovní unie v Rakousku, 
Chorvatsku a na Slovinsku (celkem). 

 
3. Můžete uvést podrobnosti o činnosti bank? 
Sberbank Europe AG byla univerzální banka působící v členských státech bankovní 
unie (konkrétně v Rakousku), která měla pobočky v Německu, Chorvatsku a na 
Slovinsku, ale i v členských státech EU (v České republice a Maďarsku) a ve třetích 
zemích (v Bosně a Hercegovině a Republice Srbsko). Provozovala 185 poboček 
a čítala více než 3 933 zaměstnanců. Společnost Sberbank Europe AG vykázala 
celková aktiva ve výši 13,64 miliardy EUR na konsolidované úrovni a 6,82 miliardy 
EUR v subjektech bankovní unie v Rakousku, Chorvatsku a na Slovinsku (celkem). 

 
Banka působila v těchto odvětvích: 

a. podniky: úvěry a služby na světovém trhu pro velké podniky; 
b. MSP: úvěry a služby spojené s účty pro MSP (malé a střední podniky) ve 
střední a východní Evropě; 
c. retailová oblast: hypoteční a spotřebitelské úvěry, vklady a služby spojené 
s účty poskytované retailovým klientům na všech trzích, a to i prostřednictvím 
on-line pobočky v Německu. 

 
4. Jak se rozhodnutí dotkne vkladatelů? 
Pokud jde o vkladatele, kteří mají vklady ve Slovinsku a Chorvatsku, budou jejich banky 
do budoucna normálně fungovat. Jedinou změnou pro tyto vkladatele bude, že budou 
klienty velkých, zavedených a solidních bank. Na každodenní bankovní operace to 
nebude mít vliv. V Rakousku se o všechny vkladatele se způsobilými vklady do výše až 
100 000 EUR postará rakouský systém pojištění vkladů. 

 
 
5. Dojde na využití veřejných finančních prostředků? 

V rozhodnutí o řešení krize se nepočítá s žádnými příspěvky poplatníků daní 
ani s využitím Jednotného fondu pro řešení krizí. 
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