ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW
Depozyty w Banku Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna są gwarantowane przez:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zakres ochrony1):

równowartość w złotych 100 000 euro w
odniesieniu do każdego deponenta w
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
który korzysta z następujących znaków
towarowych:

Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym
samym podmiocie objętym systemem
gwarantowania:

wszystkie depozyty w Banku Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna są sumowane, a suma podlega
limitowi równowartości w złotych 100 000 euro2)

Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną
osobą / innymi osobami:

limit równowartości w złotych 100 000 euro ma
zastosowanie do każdego z deponentów
oddzielnie3)

Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności
podmiotu objętego systemem gwarantowania:

7 dni roboczych4)

Waluta wypłaty:

Złoty

Kontakt:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
Telefon: 22 58 30 700; 22 58 30 701
Faks: 22 58 30 589
E-mail: kancelaria@bfg.pl

Informacje dodatkowe:

https://www.bfg.pl/

Informacje dodatkowe:
1,2) Ogólny zakres ochrony.

Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nie jest w stanie wypełnić swoich
zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota wypłaty
wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie
depozyty ulokowane w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Przykładowo, jeżeli deponent posiada
równowartość w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym i równowartość w złotych 20 000 euro na
rachunku bieżącym w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, wypłacona zostanie jedynie kwota równowartości
w złotych 100 000 euro.
Wskazana powyżej kwota objęta gwarancją dotyczy także przypadku, gdy Bank prowadzi działalność pod różnymi
znakami towarowymi. Działając pod nazwą Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna korzysta z następujących
znaków towarowych:

Oznacza to, że suma wszystkich depozytów ulokowanych pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych jest
gwarantowana łącznie do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.
Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu
spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996), wobec
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Środkami gwarantowanymi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny są:
a) środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w
przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego,
niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności,
b) inne należności deponenta wynikające z przyjmowania wkładów pieniężnych
płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenia
rachunków tych wkładów, prowadzenia innych rachunków bankowych lub
przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych,
c) kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku
oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku
terminowej lokaty oszczędnościowej osobie, która przedstawiła rachunki
stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów - w wysokości
nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami
przyjętymi w danym środowisku oraz kwoty wskazane w dyspozycji wkładem
na
wypadek
śmierci
posiadacza
rachunku
oszczędnościowego,
oszczędnościowo-rozliczeniowego
lub
rachunku
terminowej
lokaty
oszczędnościowej - o ile kwoty te stały się wymagalne przed dniem spełnienia
warunku gwarancji,
d) należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych,
potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub
imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem
2 lipca 2014r.
W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną
pochodzą z:
1) odpłatnego zbycia:
a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w
rozumieniu, przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), jej części lub udziału w takiej
nieruchomości,
b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,
c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego
odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie
albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie,
związanych z tym lokalem,
d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu
mieszkalnym lub udziału w takim prawie
- jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
2) wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po
ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania
przez niego zachowku,
4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze
śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia
lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w
przepisach odrębnych,
7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502) lub odrębnych
przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach
są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków
na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy
dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych
środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych
100 000 euro. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte
obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do
wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.
W przypadku gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną
przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub
zadośćuczynienia,
o
którym
mowa
w
art.
552
ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U.1997.555), są one
objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na
rachunek lub powstania należności - w całości. Po tym terminie te środki i należności
są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach
ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.
Ochrona gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie obejmuje:
a) środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich
do spółdzielni,
b) środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych,
na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie
dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub
opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro - jeżeli byłyby
to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną;
c) pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873) oraz środków pieniężnych
otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust.
1 tej ustawy.
Deponentami, których depozyty zgromadzone w Banku Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna obejmuje gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są: osoby
fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o
ile posiadają zdolność prawną, szkolne kasy oszczędnościowe oraz pracownicze
kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie są objęte środki
pieniężne i należności:
a) Skarbu Państwa,
b) Narodowego Banku Polskiego,
c) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w
ustawie - Prawo bankowe,
d) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
e) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
f) instytucji finansowych,
g) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr
575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia,
h) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i
zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz.U.2015.844),
i) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy
zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych,
o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2014.157),
j) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych,
powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw
emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2016.291),
k) jednostek samorządu terytorialnego,
l) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż
Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów
centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych
państw,
ł) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna.
Identyfikacja, o której mowa w lit. ł) powyżej, obejmuje ustalenie następujących
danych:
a) w przypadku osób fizycznych - imienia, nazwiska oraz numeru Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo imienia, nazwiska
oraz daty urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość w
przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, albo imienia, nazwiska oraz
numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, a gdy
identyfikacja była dokonywana przed dniem 23 czerwca 2001 r. - imienia,
nazwiska oraz numeru PESEL albo imienia, nazwiska oraz daty urodzenia i
cech dokumentu stwierdzającego tożsamość
b) w przypadku osób prawnych - nazwy (firmy), formy organizacyjnej, siedziby,
adresu i numeru z właściwego rejestru
c) w przypadku jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, szkolnych kas
oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych - nazwy,
formy organizacyjnej, siedziby, adresu i numeru z właściwego rejestru, o ile
dotyczy.
3) Limit ochrony wspólnych rachunków.
W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro
stosuje się do każdego z deponentów.
Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest
uprawnionych jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu równowartości w
złotych 100 000 euro sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta.
4) Wypłata
Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy
Fundusz Gwarancyjny (ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, tel. 22
58 30 700, 22 58 30 701, faks: 22 58 30 589, e-mail: kancelaria@bfg.pl, strona
internetowa: https://www.bfg.pl). Wypłata następuje (w kwocie równowartości w
złotych do 100 000 euro) najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia
warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016
r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji, wobec danego podmiotu objętego systemem
gwarantowania depozytów.
W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony.
Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, należy
skontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ponieważ termin
wnoszenia roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu.
Inne istotne informacje.
Informacje o ochronie gwarancyjnej zamieszczone są na stronie internetowej
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego https://www.bfg.pl.
Wszelkich informacji dotyczących ochrony gwarancyjnej i odpowiedzi na pytania
udziela także Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w oddziałach Banku lub pod
numerem telefonu Infolinii 801 365 365 (opłata wg cennika operatora).
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna potwierdza na wyciągu z rachunku
bankowego czy zgromadzone na nim środki są gwarantowane przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny.

