Informativni list – Sberbank
Europe AG
1. Kolikšno je približno število strank v treh prizadetih državah?
Subjekt v Avstriji je imel približno 65 000 strank. Podrejena družba na Hrvaškem je
imela okoli 84 000 strank, v Sloveniji pa približno 49 000.
2. Ali lahko navedete okvirna sredstva?
Sberbank Europe AG je prijavila bilančno vsoto v višini 13,64 milijarde EUR na
konsolidirani ravni in 6,82 milijarde EUR (zbirno) v subjektih bančne unije v Avstriji, na
Hrvaškem in v Sloveniji.
3. Ali lahko podrobneje opišete poslovanje banke?
Sberbank Europe AG je bila univerzalna banka s sedežem v Avstriji, ki je imela
podrejene družbe v drugih državah članicah bančne unije (v Nemčiji, na Hrvaškem in v
Sloveniji), v državah članicah EU (na Češkem in Madžarskem) ter v tretjih državah (v
Bosni in Hercegovini ter Republiki Srbiji). Imela je 185 podružnic in 3 933 zaposlenih.
Sberbank Europe AG je prijavila bilančno vsoto v višini 13,64 milijarde EUR na
konsolidirani ravni in 6,82 milijarde EUR (zbirno) v subjektih bančne unije v Avstriji, na
Hrvaškem in v Sloveniji.
Banka je delovala v naslednjih sektorjih:
a. poslovanje z velikimi podjetji: posojila in storitve na svetovnem trgu za velika
podjetja;
b. poslovanje z malimi in srednjimi podjetji: posojila in storitve vodenja
bančnih računov malih in srednjih podjetij v srednji in vzhodni Evropi;
c. poslovanje z občani: hipotekarna in potrošniška posojila, vloge in storitve
vodenja bančnih računov občanov na vseh trgih, tudi prek spletne podružnice v
Nemčiji.
4. Kaj pa vlagatelji?
Poslovanje s strankami, ki imajo vloge v Sloveniji in na Hrvaškem, bo v prihodnosti
potekalo kot običajno. Edina sprememba bo le ta, da bodo postali komitenti večjih,
dobro uveljavljenih in stabilnih bank, to pa ne bo vplivalo na vsakdanje bančno
poslovanje. Stranke, ki imajo v Avstriji upravičene vloge v višini do 100 000 EUR, pa so
zaščitene z avstrijskim sistemom jamstva za vloge.
5. Kaj pa uporaba državnega/proračunskega denarja?

V odločitvi o reševanju niso predvideni prispevki davkoplačevalcev niti uporaba
enotnega sklada za reševanje bank.

