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Informacja o systemie gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

 

Z związku z art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.U. 
2009 nr 84 poz. 711, z późn. zm., zwana dalej „Ustawą”), Bank informuje Klienta, że:  

1. Bank, jako bank krajowy w rozumieniu Prawa Bankowego jest uczestnikiem ustawowego systemu gwarantowania 
środków pieniężnych. 

2. Ustawowy system gwarantowania środków pieniężnych ma na celu zapewnienie deponentom wypłaty środków 
gwarantowanych w razie spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o 
zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, 
oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. 

3. Za środki gwarantowane uznaje się środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach 
imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, 
według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami 
imiennymi lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, zwanej dalej „Ustawą 
o Obrocie”), powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których 
mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 Prawa Bankowego, z zastrzeżeniem art. 26q Ustawy, o ile stały się 
wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej Ustawą, z wyłączeniem papierów 
wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, 
poz. 919, z późn. zm.), oraz środków, o których mowa w art. 26s ust. 2 Ustawy. 

4. Za deponentów uprawnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego uznawane są osoby fizyczne, osoby prawne, 
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, oraz podmioty, o których 
mowa w art. 49 ust. 3 Prawa Bankowego, będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające 
wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania, 
potwierdzoną wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 
oraz art. 56 ust. 1 Prawa Bankowego, z zastrzeżeniem art. 26q Ustawy, o ile ich wierzytelność do banku stała się 
wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji, z wyłączeniem: 

(a) Skarbu Państwa, 

(b) banków krajowych, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu Prawa Bankowego, 

(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 o Obrocie), 

(d) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w 
rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, 
Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858) oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 
rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), 

(e) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek 
zarządzających, oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), 

(f) 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 
182, poz. 1228), 

(g) kas, Kasy Krajowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613), 

(h) osób posiadających w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym banku objętego obowiązkowym systemem 
gwarantowania, a także osób, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi 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 bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) 
lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji, 

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

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

Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, 
nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z 
czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości 
(łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w 
umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych 100.000 euro - w 100 %. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 5 powyżej, określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”), niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał 
środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku. 

6. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. 

7. Zarząd BFG podejmuje i podaje do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym, 
uchwałę zawierającą informacje o: podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków 
gwarantowanych, sposobie dokonywania wypłat, oraz kwocie stanowiącej sumę środków gwarantowanych 
przekazywanych podmiotowi za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych oraz 
wysokości kwot obowiązkowych wpłat podmiotów objętych systemem gwarantowania, o których mowa w art. 26a 
ust. 2 Ustawy i terminie ich wniesienia. 

8. Wypłat środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rachunek BFG zarząd komisaryczny lub podmiot, z 
którym Zarząd BFG zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych. Gwarantowane świadczenie 
pieniężne jest wypłacane w terminie 20 dni od dnia spełnienia warunku gwarancji, z tym, że w przypadku 
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę świadczenia pieniężnego w tym terminie, w szczególności ze 
względu na nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych banku lub w funkcjonowaniu systemu wyliczania 
podmiotu objętego systemem gwarantowania, Komisja Nadzoru Finansowego przedłuża na wniosek Zarządu BFG 
termin wypłat, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych.  

9. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeń od banku w części przekraczającej kwotę 
gwarantowanego świadczenia pieniężnego.  

10. Ustawowa ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona w przypadku, kiedy: 

(a) wierzytelność, powstająca w związku z wykonywaniem czynności bankowych, nie będzie chroniona przez 
ustawowy system gwarantowania, w szczególności jeżeli osoby korzystające oraz zainteresowane 
korzystaniem z ich usług nie mogą być uznane za deponenta, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 

(b) w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, podmiot objęty ustawowym systemem 
gwarantowania wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne, 

(c) w związku z usługami świadczonymi przez podmiot objęty systemem gwarantowania, w szczególności 
polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać jakiekolwiek wierzytelności 
osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem z ich usług wobec innego podmiotu, który nie jest 
objęty systemem gwarantowania. 

11. Stwierdzenie, czy wierzytelności klienta objęte są ustawowym systemem gwarantowania środków pieniężnych na 
zasadach określonych powyżej, poprzez sporządzenie listy deponentów uprawnionych do otrzymania świadczenia 
pieniężnego, należy do zarządu komisarycznego banku, przy czym kontrolę nad przygotowaniem tej listy sprawuje 
Zarząd BFG. 

 
 
 
 
 


