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Informação de acordo com a Lei Austríaca de Garantia de Depósitos e Compensação de Investidores 

(ESAEG) 

Anexo § 37a BWG 

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DO DEPOSITANTE 
 

Informações de base sobre a proteção dos depósitos 
Os depósitos no Banco do Brasil AG estão 
protegidos por: 

Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (1) 

Limite de proteção: 100 000 EUR por depositante e por instituição de crédito (2) 

Se tiver mais depósitos na mesma instituição 
de crédito: 

Todos os seus depósitos na mesma instituição de crédito são 
«agregados», estando sujeitos ao limite total de 100 000 EUR 

(2) 

Se tiver uma conta coletiva com outra(s) 
pessoa(s): 

O limite de 100 000 EUR  é aplicável separadamente a cada 
depositante (3) 

Prazo de reembolso em caso de insolvência da 
instituição de crédito: 

7 dias úteis (4) 

Moeda de reembolso: Euro 

Contacto: Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien, +43 (1) 533 98 03-0,  
office@einlagensicherung.at 

Mais informações: www.einlagensicherung.at 

Informações adicionais 

( 1 ) Sistema responsável pela proteção do seu depósito  

O seu depósito está coberto por um Sistema de Garantia de Depósitos estatutário/contratual. Em caso de 

insolvência da sua instituição de crédito, os seus depósitos serão reembolsados até ao limite de 100 000 EUR.  

( 2 ) Limite geral da proteção  

No caso de um depósito não estar disponível pelo facto de uma instituição de crédito não ser capaz de cumprir 
as suas obrigações financeiras, os depositantes são reembolsados por um sistema de garantia de depósitos. O 
nível máximo de cobertura é de 100 000 EUR por instituição de crédito. Significa isto que todos os depósitos na 
mesma instituição de crédito são adicionados para efeitos da determinação do nível de cobertura. Se, por 
exemplo, o depositante for titular de uma conta poupança com um saldo de 90 000 EUR e de uma conta 
corrente com um saldo de 20 000 EUR, só será reembolsado no montante de 100 000 EUR. Para contas em 
moeda diferente do Euro, será utilizada para o cálculo do montante reembolsável, a taxa de câmbio média do 
dia em que a proteção entre em vigor. 

( 3 ) Limite de proteção das contas coletivas  

No caso das contas coletivas, o limite de 100 000 EUR é aplicável a cada depositante.  

No entanto, os depósitos numa conta à qual tenham acesso duas ou mais pessoas na qualidade de membros de 
uma parceria empresarial, associação ou agrupamento de natureza similar, sem personalidade jurídica, são 
agregados e tratados como se tivessem sido feitos por um único depositante para efeitos do cálculo do limite 
de 100 000 EUR. 

Em determinados casos (depósitos decorrentes de transações de imóveis residenciais privados ou para fins 
sociais previstos na lei e associados a determinados acontecimentos da vida de um depositante, tais como 
casamento, divórcio, aposentadoria, demissão, invalidez ou morte, ou com base no pagamento de benefícios 
de seguro ou compensação para lesões criminais ou condenações injustas, e no caso em que se a protecção 
aplicável surgir no prazo de 12 meses após o montante ser creditado ou a partir do momento em que esses 
depósitos se tornam legalmente transferíveis) os depósitos estão protegidos acima de 100 000 EUR. 

Poderá obter mais informações em www.einlagensicherung.at. 

( 4 ) Reembolso 
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O sistema de garantia de depósitos responsável é Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA), Wipplingerstraße 
34/4/DG4, 1010 Wien, +43 (1) 533 98 03-0, office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at. Essa 
entidade reembolsará os seus depósitos (até ao limite de 100 000 EUR) no prazo de 7 (sete) dias úteis. 

Se não tiver sido reembolsado dentro destes prazos, deve entrar em contacto com o sistema de garantia de 
depósitos, já que o período para exigir o reembolso poderá estar limitado. Poderá obter mais informações em 
www.einlagensicherung.at. 

 

Outras informações importantes:  

Em geral, os depositantes particulares e as empresas estão cobertos pelo sistema de garantia de depósitos. As 
exceções para determinados depósitos são indicadas no sítio web do sistema de garantia de depósitos 
responsável. A sua instituição de crédito informá-lo-á também, mediante pedido, sobre se determinados 
produtos estão ou não cobertos. Se os depósitos estiverem cobertos, a instituição de crédito confirma também 
tal cobertura nos extratos de conta. 

Excluem-se da garantia de depósitos, por exemplo, depósitos de instituições de crédito, empresas de 
investimento, instituições financeiras, agências governamentais, entre outros. Uma lista de isenções de 
garantia de depósito pode ser encontrada na no art 10 da Garantia de Depósito Art 10 e Lei de Compensação 
ao   Investidor (ESAEG). 

Nos casos em que os depósitos estão protegidos acima de 100 000 euros, um pedido especial deverá ser 
apresentado pelos depositantes ao sistema de garantia, geralmente no prazo de 12 meses após a ocorrência do 
evento de pagamento. 

No cálculo do montante dos depósitos cobertos, os depósitos elegíveis não serão tomados em consideração, 
caso existam passivos do depositante em relação à instituição de crédito, que sejam compensados segundo 
disposições legais ou contratuais e que sejam devidos antes ou, o mais tardar, no momento no qual ocorreu o 
evento de pagamento. 

No caso de contas conjuntas, os depósitos elegíveis serão divididos igualmente entre os depositantes caso a 
proteção entre em vigor, a menos que os depositantes da conta conjunta tenham transmitido por escrito 
regras específicas relativas à distribuição dos depósitos à instituição de crédito antes de o pagamento ocorrer. 

Nenhum reembolso de depósitos elegíveis será pago se não tiver havido transação relativa ao depósito nos 
últimos 24 meses antes da ocorrência de um caso de garantia de depósito e o valor do depósito for menor do 
que os custos administrativos em que o sistema de garantia de depósitos incorra em caso de pagamento. 

Informações adicionais sobre garantia de depósitos e remuneração de investidores estão disponíveis online em 
www.einlagensicherung.at. 

Podem ainda ser consultadas as normas da Lei de Garantia de Depósitos e Compensação de Investidores 
(ESAEG) e as normas relevants da Lei Bancária (BWG austríaca), que colocaremos à sua disposição, se 
desejar. 


