Zasady gwarantowania depozytów

Uprzejmie informujemy, Ŝe depozyty gromadzone w PKO Banku Polskim są objęte polskim systemem
gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pienięŜne
zgromadzone
w
bankach,
powołaną
ustawą
z
dnia
14
grudnia
1994
r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 z późn. zm.).
Wysokość gwarancji:
Gwarancjami BFG w 100 proc. objęte są depozyty zgromadzone przez jedną osobę na rachunkach
prowadzonych przez banki - uczestników systemu gwarantowania, do łącznej wysokości
równowartości w złotych 100 000 euro. Środki pienięŜne zgromadzone w banku niezaleŜnie
od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościoworozliczeniowy oraz lokatę terminową) są traktowane jako jeden depozyt.
W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałŜonków) system gwarancyjny BFG
w wysokości równowartości w złotych 100 000 euro obejmuje środki pienięŜne kaŜdego
współposiadacza rachunku.
Gwarancjom BFG podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
1) osób fizycznych,
2) osób prawnych,
3) jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają
zdolność prawną,
4) szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo poŜyczkowych.
Oprócz środków pienięŜnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych
deponenta, gwarantowane są takŜe ich naleŜności wynikające z innych czynności bankowych,
potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń
bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) oraz naleŜności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci
oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile naleŜności te stały
się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji. Gwarancjami objęte są równieŜ naleŜne
deponentowi odsetki, które zostaną naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji.

Gwarancjom BFG nie podlegają depozyty:
a) Skarbu Państwa,
b) banków krajowych, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy –
Prawo bankowe,
c) spółek prowadzących giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firm
inwestycyjnych, zagranicznych firm inwestycyjnych, zagranicznych osób prawnych
prowadzących działalność maklerską oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
d) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, krajowych i zagranicznych zakładów
reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r.

o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

Funduszu

Gwarancyjnym

e) narodowych funduszy inwestycyjnych, firm zarządzających w rozumieniu ustawy z dnia
30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
f)

funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych,
spółek zarządzających, oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

g) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych
towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
h) spółdzielczych
kas
oszczędnościowo-kredytowych,
Krajowej
Spółdzielczej
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Oszczędnościowo-Kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych,
i)

osób posiadających w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5 % ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a takŜe osób,
które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zaleŜnymi w rozumieniu art. 3 pkt
16 i 17 ustawy, o której mowa w lit. c, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu
spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieŜącego roku obrotowego (obrachunkowego)
lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,

j)

członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osób pełniących w tym banku
funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak równieŜ dyrektorów
i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje
funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieŜącego roku obrotowego
(obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,

k) dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji
kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeŜeli osoby te
pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieŜącego roku
obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.

Gwarancjami BFG nie są objęte takŜe produkty, w przypadku, których bank jedynie pośredniczy
w ich sprzedaŜy jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje
skarbowe.
Waluta w jakiej wypłacane są środki gwarantowane
Wypłata gwarantowanych środków pienięŜnych następuje w złotych bez względu na to, w jakiej
walucie nominowane były depozyty zgromadzone w banku. Do obliczania równowartości euro oraz
innych walut obcych w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia
warunku gwarancji.
W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny),
deponentem jest kaŜda z tych osób - w granicach określonych w umowie rachunku,
a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie - w częściach równych.
Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami nie ma Ŝadnego wpływu na wysokość
świadczenia gwarancyjnego.
Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez BFG
W przypadku ewentualnego spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru
Finansowego (KNF) decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu Zarządu Komisarycznego

oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości, wypłata środków
gwarantowanych przez BFG powinna być dokonana nie później niŜ w ciągu 20 dni liczonych od dnia
spełnienia warunku gwarancji, o ile nie wystąpią okoliczności uniemoŜliwiające BFG wypłaty środków
w tym terminie. Deponenci będą mogli zwracać się po odbiór gwarantowanych środków równieŜ
w terminie późniejszym bezpośrednio do BFG do 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Po tym
terminie przedawniają się roszczenia z tytułu gwarancji.
Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich
pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym. W przypadku gdy środki
zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zawiesza się wypłatę deponentowi środków
gwarantowanych, na czas trwania blokady.

Odzyskanie części środków, która nie jest gwarantowana przez BFG
Deponenci mogą takŜe odzyskać tę część środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunkach, która
nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG. Jest to moŜliwe w trakcie postępowania
upadłościowego z masy upadłościowej banku.
W Polsce działają równieŜ inne instytucje, których celem jest ochrona nieprofesjonalnych uczestników
rynku finansowego, czyli klientów instytucji finansowych. NaleŜy do niej np. Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny (UFG), który jest instytucją zabezpieczającą interesy osób ubezpieczonych.
Wymagane Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym informacje na temat sytuacji
ekonomiczno-finansowej Banku dostępne są tutaj.
Więcej informacji na temat zasad gwarantowania depozytów znajduje się na stronach internetowych
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl.

