
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej ul. Jana
Pawła  II  38,  96-230 Biała  Rawska objęte  są   polskim systemem gwarantowania  przez   Bankowy
Fundusz Gwarancyjny ( zwany  dalej BFG) , zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym
Funduszu  Gwarancyjnym,  systemie  gwarantowania  depozytów oraz  przymusowej  restrukturyzacji
(Dz. U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.)

Celem  obowiązkowego  systemu  gwarantowania  jest  zapewnienie  deponentom  wypłaty  środków
gwarantowanych w razie ich niedostępności.

Obowiązkowym systemem gwarantowania BFG objęte są środki zgromadzone od dnia ich wniesienia
na  rachunek  bankowy,  nie  później  jednak  niż  w dniu  poprzedzającym dzień  spełnienia  warunku
gwarancji,  a w przypadku należności wynikających z czynności  bankowych ,  o ile  czynność ta lub
rozliczenie  zostały  dokonane  przed  dniem  spełnienia  warunku  gwarancji,  do  wysokości
równowartości  w  złotych  100 000  euro  –  w  całości,  łącznie  z  odsetkami  naliczonymi  do  dnia
spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie , niezależnie od
terminu ich wymagalności. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia
spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Kwota , o której mowa wyżej
określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego ,
w  jakiej  wysokości  i  na  ilu  rachunkach  posiadał  środki  pieniężne  lub  z  tytułu  ilu  wierzytelności
przysługują mu należności w danym banku.

Zgodnie z ustawą o BFG deponentami są:

1) osoby fzyczne;
2) osoby prawne;
3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną;
4) szkolne kasy oszczędnościowe;
5) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe
6) rady rodziców

W  przypadku  prowadzenia  przez  bank  jednego  rachunku  dla  kilku  osób  (  rachunek  wspólny)  ,
deponentem jest każda z tych osób - w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku
braku  postanowień  umownych  lub  przepisów  w  tym  zakresie  -  w  częściach  równych.
W  przypadku  prowadzenia  przez  bank  rachunku  powierniczego  ,  deponentem  jest  każdy
z  powierzających  w granicach wynikających z  ich  udziału  w kwocie   zgromadzonej  na  rachunku,
a  w  granicach  pozostałej  kwoty  deponentem  jest  powiernik.
W przypadku prowadzenia  przez  bank rachunku frmy inwestycyjnej,  na  którym zgromadzone są
środki powierzone przez jej klientów w związku ze świadczeniem przez tę frmę usług maklerskich,
deponentem  jest  każdy  z  tych  klientów  w  granicach  wynikających  z  jego  udziału  w  kwocie
zgromadzonej na rachunku.



Środkami objętymi ochroną gwarancyjną  są  środki  pieniężne zgromadzone przez deponenta na
wszystkich rodzajach rachunkach bankowych,  których jest on posiadaczem, nominowanych zarówno
w złotych jak i w walutach obcych a także inne należności deponenta wynikające z umów rachunku
bankowego, należności wynikające z przeprowadzania przez bank bankowych rozliczeń pieniężnych
oraz  należności  deponenta  wynikające  z  bankowych  papierów  wartościowych  ,  potwierdzonych
dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi,
o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami fnansowymi,  wyemitowanymi przed dniem
2 lipca 2014r. Gwarancji podlegają również kwoty należne z tytułu zapisu bankowego na wypadek
śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku , o ile stały się wymagalne przed dniem
zawieszenia działalności banku.

 Ochrona gwarancyjna nie obejmuje:
1) środków wpłaconych do banku spółdzielczego tytułem udziałów , wpisowego i wkładów 
członkowskich ;
2) 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;
3) pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych oraz środków 
pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny .

 Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:
1) Skarbu Państwa;
2) Narodowego Banku Polskiego;
3) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych,  o których mowa w ustawie- Prawo 
bankowe;
4) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i  Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej;
5) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
6) instytucji fnansowych;
7) frm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych 
frm inwestycyjnych z państwa trzeciego , o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia;
8) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfkowane przez podmiot objęty systemem 
gwarantowania depozytów;
9) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów 
reasekuracji, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
10) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek 
zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych , o których mowa w o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ;
11) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych 
towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych , o których mowa w ustawie       
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ;
12) jednostek samorządu terytorialnego;
13) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz 
państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych , regionalnych oraz jednostek samorządu 
terytorialnego tych państw.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej


