Informácia pre klientov AXA BANK EUROPE, pobočka zahraničnej banky
Vážení klienti,
tento návod informuje o tom, ako postupovať pri uplatnení svojho nároku na zostatok zrušeného sporiaceho
účtu v AXA Bank Europe (ďalej „AXA Bank“), ktorého zostatok bol prevedený do UniCredit Bank (ďalej
„UCB“).
Potom čo AXA Bank ukončila svoje pôsobenie v SR, bola UCB poverená vyplácať zostatky klientom AXA
Bank, ktorí si včas nepreviedli svoje peniaze inam. Klienti môžu uplatniť svoj nárok na zmienený zostatok do
31. decembra 2017 vo vybraných pobočkách UCB. Potom bude ich pohľadávka premlčaná.
Upozorňujeme, že UCB spracúva výplatu klientom na základe inštrukcií a informácií poskytnutých AXA Bank.
UCB nijako neručí za správnosť informácií poskytnutých AXA Bank.
Prehľad pobočiek UniCredit Bank, kde je možné uplatniť nárok na prevod zostatku:
#

POBOČKA

ADRESA

MESTO

PSČ

TELEFÓN

1

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Polus CC, Vajnorská 100

Bratislava

831 04

02 4911 4801

2

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Štefánikova 48

Trnava

917 01

033 5908 301

3

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Štefánikova tr. 13

Nitra

949 01

037 6926 036

4

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Nám. SNP 50

Zvolen

960 01

045 524 8011

5

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Nám. osloboditeľov, Aupark

Košice

040 01

055 7262 501

Pre vybavenie v pobočke a bezproblémový prevod zostatku budete potrebovať:
1
1. Dva platné preukazy totožnosti (vždy občiansky preukaz alebo cestovný pas a ďalší doklad totožnosti –
napr. vodičský preukaz).
2. Prípadne ďalšie doklady preukazujúce zmenu údajov (napr. sobášny list pri zmene priezviska).
3. V prípade uplatnenia nároku z titulu ukončeného dedičského konania predloží dedič/dediči originál
právoplatného uznesenia či rozhodnutia o výsledku dedičského konania.
4. Číslo slovenského bankového účtu, na ktorý má byť zostatok prevedený (hotovostná výplata nie je
možná).
5. Do pobočky musí prísť osobne majiteľ/dedič vypovedaného účtu (nie napr. osoba s plnou mocou).
Spôsob prevedenia zostatku:
1
1. V pobočke UCB sa preukážte dvomi platnými preukazmi totožnosti , prípadne ďalšími dokladmi
preukazujúcimi zmenu údajov.
2. Bankár skontroluje zhodnosť údajov v databáze od AXA Bank s údajmi na preukazoch totožnosti a
prípadne uskutoční ich opravu. Ďalej skontroluje aktuálnosť kontaktných údajov (korešpondenčnej
adresy, mobilného telefónu a e-mailu) pre riešenie prípadných nejasností.
3. Oznámite bankárovi číslo účtu, na ktorý má byť zostatok prevedený (prostriedky je možné prevádzať len
všetky naraz, na bankový účet vedený v SR).
4. Bankár vytlačí Žiadosť o prevod zostatku v dvoch vyhotoveniach.
5. Žiadosť si prečítate, skontrolujete správnosť všetkých údajov a svoj súhlas potvrdíte podpisom.
6. Bankár Žiadosť taktiež podpíše a odovzdá vám jeden výtlačok na uschovanie.
7. Bankár odošle Žiadosť do centrály UCB. K vyplateniu zostatku dôjde obvykle najneskôr do 10 pracovných
dní od podania Žiadosti.

1

Ďalšie možné doklady: rodný list, vodičský preukaz, karta poistenca alebo preukaz o povolení na pobyt.
V prípade dedičstva sa preukážte aj príslušným právoplatným uznesením/rozhodnutím o výsledku dedičského konania.
Na identifikáciu nie je možné predložiť občiansky preukaz s odstrihnutým rohom alebo dočasne vystavený doklad
v prípade výmeny občianskeho preukazu.

