Załącznik nr 10f do Regulaminu świadczenia usługi bankowości elektronicznej PBSbank24 dla klienta detalicznego

WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKU

LOKATY TERMINOWEJ

12-MIESIĘCZNEJ LOKATA ZYSKOWNA O STAŁEJ STOPIE

OPROCENTOWANIA ZGROMADZONYCH WKŁADÓW

1. Otwarcie Rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej ,,LOKATA ZYSKOWNA” następuje po złożeniu
dyspozycji otwarcia rachunku przez Posiadacza mającego status Użytkownika (lub ustanowionych przez
niego Użytkowników) zwanego również „Posiadaczem rachunku”, w drodze zlecenia składanego za
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej PBSbank24, udostępnionej Użytkownikowi przez Bank.
2. Otwarcie rachunku lokaty polega na wypełnieniu wszystkich elementów elektronicznego formularza
umieszczonego na stronie internetowej SBE, akceptacji niniejszych warunków prowadzenia rachunku
lokaty oraz zatwierdzeniu wprowadzonych danych. Użytkownik w dyspozycji otwarcia lokaty terminowej
określa kwotę lokaty oraz składa dyspozycję dotyczącą wkładu i odsetek po upływie okresu trwania
lokaty. Bank wskazuje: stopę procentową lokaty na dzień jej otwarcia, numer otwartego rachunku oraz
formułę oprocentowania ujętą w Uchwale Zarządu. Zawarcie umowy o prowadzenie rachunku lokaty nie
wymaga podpisu elektronicznego.
3. Z chwilą złożenia przez Użytkownika dyspozycji otwarcia rachunku lokaty oszczędnościowej i przyjęcia
jej przez Bank zostaje zawarta Umowa o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.
Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza do przechowywania jego wkładów pieniężnych przez okres 12
miesięcy na zasadach określonych w niniejszych Warunkach prowadzenia rachunku lokaty terminowej
12- miesięcznej ,,LOKATA ZYSKOWNA” oraz w umowie o świadczenie usługi bankowości elektronicznej
PBSbank24.
4. Za początek okresu trwania lokaty przyjmuje się datę wpływu wkładu na rachunek lokaty, natomiast za
koniec okresu umownego – dzień odpowiadający datą lub nazwą dniowi, w którym wniesiono wkład.
5. Środki pieniężne wniesione na rachunek są oprocentowane wg stałej stopy procentowej określonej
w dyspozycji otwarcia lokaty. Wysokość oprocentowania ustalona na dzień otwarcia Lokaty obowiązuje
wyłącznie w pierwszym Okresie trwania lokaty.
6. W przypadku odnowienia lokaty na kolejny Okres Oprocentowanie Lokaty po odnowieniu na

kolejny Okres ustalane jest w wysokości określonej dla lokat Standard 12 miesięcznych o stałej
stopie procentowej w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Bank Nowy BFG Spółka
Akcyjna obowiązującej na dzień jej odnowienia. Bank ustala oprocentowanie dla lokat Standard 12
miesięcznych o stałej stopie procentowej biorąc pod uwagę: kształtowanie się bazowych stóp
procentowych Narodowego Banku Polskiego, cen środków pieniężnych pozyskiwanych na rynkach
finansowych tj. rentowności bonów skarbowych lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, stawek
oprocentowania rynku międzybankowego WIBID lub WIBOR, oraz ofertę innych banków.
7.

Aktualna Tabela oprocentowania produktów bankowych w Bank Nowy BFG Spółka Akcyjna

dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.pbsbank.pl.
8. Odsetki oblicza się za każdy dzień przetrzymywania wkładu, począwszy od dnia wpływu wkładu na
rachunek lokaty do dnia poprzedzającego datę wniesienia wkładu, przy przyjęciu, że rok liczy 365 dni,
zaś miesiąc rzeczywista liczbę dni. W przypadku, o którym mowa w § 11 odsetki naliczane są do dnia
wygaśnięcia umowy.
9. W okresie trwania lokaty nie dokonuje się z rachunku lokaty wypłat częściowych, ani nie przyjmuje się
na nią dopłat. Zerwanie lokaty przed lokaty przed zadeklarowanym okresem trwania lokaty traktowane
jest jako wypowiedzenie umowy lokaty i powoduje jej rozwiązanie w dacie złożenia dyspozycji zerwania
lokaty. W takim przypadku Posiadaczowi nie przysługują odsetki od wniesionego wkładu
(oprocentowanie równa się zero). Oprocentowanie nie przysługuje również w przypadku zerwania lokaty
przed upływem kolejnego okresy trwania lokaty odnowionej na mocy dyspozycji Posiadacza.
10. Lokata jest odnawialna. Po upływie terminu trwania lokaty wkład zgodnie z dyspozycją Użytkownika
składaną w chwili otwarcia lokaty: 1) zostaje przekazany wraz z odsetkami na rachunek Posiadacza lub
2) odsetki są kapitalizowane (dopisywane do wkładu) i lokata zostaje odnowiona na następny okres 12 –
miesięcy z zastrzeżeniem ust. 6 i 11 lub 3) odsetki są przekazywane na rachunek Posiadacza, zaś
lokata zostaje odnowiona na następny okres 12 – miesięcy z zastrzeżeniem ust. 6 i 11.
11. Automatyczne odnowienie lokaty na okres dłuższy niż 10 lat licząc od daty jej otwarcia jest możliwe
wyłącznie po wydaniu przez Posiadacza odrębnej pisemnej dyspozycji. W braku takiej dyspozycji
Umowa rachunku lokaty z upływem 10 lat licząc od daty jej otwarcia wygasa.
12. Zlecenia Użytkownika w zakresie otwierania jaki i likwidacji rachunków lokat terminowych Bank realizuje
w terminach wskazanych w umowie o świadczenie usługi bankowości elektronicznej PBSbank24.
13. Za czynności związane z otwarciem/likwidacją rachunku lokaty terminowej w ramach usługi

bankowości elektronicznej PBSbank24, Bank nie pobiera dodatkowych opłat. Za inne czynności
związane z obsługą Rachunku lokaty, Bank będzie pobierał opłaty zgodnie z „Taryfą opłat i
prowizji za czynności bankowe w Bank Nowy BFG Spółka Akcyjna”, zwanej dalej Taryfą,
obowiązującą na dzień zakładania lokaty i udostępnioną na stronie internetowej Banku www.pbsbank.pl.
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Zmiana stawek opłat i prowizji może nastąpić na warunkach opisanych w Umowie o świadczenie usługi
bankowości elektronicznej PBSbank24.
Posiadacz będzie informowany o każdej zmianie stanu środków i saldzie na założonych w ramach
niniejszej Umowy rachunkach lokat poprzez udostępnienie mu w formie elektronicznej wyciągu (historii
rachunku) za dowolny okres po zalogowaniu się do Usługi przy użyciu podpisu elektronicznego
ustalonego w ramach Umowy. Posiadacz rachunku niezależnie od powyższego uprawnienia ma prawo
do żądania wydania mu w Oddziale Banku odpłatnego wyciągu (historii rachunku) za wskazany przez
niego okres.
Posiadacz lokaty ma prawo odstąpienia od Umowy rachunku lokaty bez podania przyczyny, wysyłając
pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od daty założenia lokaty. W wypadku odstąpienia
od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Posiadacz jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To,
co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania przez Bank oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
Posiadacz rachunku, może polecić pisemnie Bankowi dokonanie, po swojej śmierci, wypłaty z rachunku
wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty
pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). Powyższą dyspozycję posiadacz może złożyć w
dowolnej placówce Banku, na formularzu bankowym. Posiadacz jest zobowiązany do wskazania danych
osobowych i kontaktowych wskazanych przez siebie w dyspozycji osób oraz do aktualizacji tych danych.
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku
zmieniona lub odwołana w formie pisemnej na formularzu bankowym.
Bank nie przyjmuje dyspozycji na wypadek śmierci do rachunku wspólnego oraz rachunku
prowadzonego na rzecz osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej.
Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Prawo bankowe w chwili realizacji dyspozycji kwota wypłaty, bez względu
na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. Powyższy
limit dotyczy rachunków zmarłego Posiadacza we wszystkich bankach łącznie, a nie każdego z nich z
osobna oraz łącznie wszystkich wydanych dyspozycji, bez względu na ich liczbę.
Jeżeli Posiadacz wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma tych
dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 19, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo
przed dyspozycją wydaną wcześniej.
Jeżeli na dzień realizacji dyspozycji wysokość środków na rachunku będzie niższa od kwoty dyspozycji,
wówczas poszczególne kwoty dyspozycji na rzecz kliku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone.
Kwota wypłacona zgodnie z ust. 16 nie wchodzi do spadku po Posiadaczu.
Osoby, którym na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem
postanowień ust. 16 są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza.
Wypłata środków w oparciu o dyspozycję na wypadek śmierci następuje po przedłożeniu przez osobę
uprawioną na podstawie dyspozycji aktu zgonu Posiadacza oraz dokumentów wskazujących stopień
pokrewieństwa lub innych dokumentów, jeżeli konieczności ich przedstawienia wynika z przepisów
prawa.
W przypadku śmierci Posiadacza rachunku Bank zobowiązany jest dokonać wypłat z uwzględnieniem
przepisów prawa, w następującej kolejności z tytułów: 1) zwrotu na wniosek organu wypłacającego
świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenia w stanie spoczynku
kwot równych wpłatom na rachunek Posiadacza dokonanym przez te organy, które to kwoty nie
przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza, 2) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza, w granicach
określonych przez Prawo bankowe – osobie, która przedłoży rachunki potwierdzające wysokość
poniesionych przez nią w tym celu wydatków (nie dotyczy to rachunku wspólnego), 3) dyspozycji na
wypadek śmierci Posiadacza, 4) spadku – spadkobiercom Posiadacza.
Rozwiązanie Umowy lokaty jest możliwe przez każdą ze stron, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia, przy czym Bank może rozwiązać Umowę wyłącznie z następujących ważnych przyczyn:
1) naruszenia przez Posiadacza warunków Umowy lub Regulaminu, w tym w przypadku
wykorzystywania rachunku do finansowania lub przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej - po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu co
najmniej 14 dniowego terminu do zaprzestania naruszeń, 2) niespłacenia – mimo wcześniejszego
wezwania zadłużenia powstałego w związku z brakiem środków na rachunku niezbędnych do
uregulowania należnych Bankowi opłat i prowizji, 3) rezygnacji przez Bank z prowadzenia danego
rodzaju lokaty, 4) wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązującego prawa uniemożliwiających
prowadzenie lokaty na dotychczasowych zasadach, 5) naruszenia przez Posiadacza powszechnie
obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonywanie Umowy, w tym uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przez Posiadacza przestępstwa, mającego lub mogącego mieć wpływ na
wykonywanie Umowy, lub wykorzystywania świadczonych przez Bank usług do działalności sprzecznej z
prawem, 6) braku możliwości wykonywania przez Bank obowiązków wynikających z przepisów prawa, w
wyniku odmowy przekazania przez Posiadacza oświadczeń lub informacji koniecznych do wykonywania

tych obowiązków, związanych z przepisami dotyczącymi: przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu, pozyskiwania lub przekazywania przez Bank informacji podatkowych zgodnie
z przepisami prawa, w tym dotyczących rezydencji podatkowej, 7) umieszczenia Posiadacza na liście
ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego prowadzonej na podstawie przepisów prawa lub
na listach ostrzeżeń publicznych organów nadzorów finansowych innych państw członkowskich UE lub
EOG, 8) objęcia Posiadacza sankcjami, nakładanymi na podstawie przepisów prawa przez organy
władzy publicznej Rzeczpospolitej Polskiej, lub nakładanymi przez UE bądź organizacje
międzynarodowe, których stroną jest Polska. Powyższe nie uchybia prawu i skutkom przedterminowego
rozwiązania umowy zgodnie z ust. 9.
27. Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem
gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10
czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji według następujących zasad: 1) gwarancjom BFG podlegają środki
pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: a)
osoby fizyczne, b) szkolne kasy oszczędności, pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe oraz rady
rodziców, c) osoby prawne, d) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną; 2) gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w
Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości
równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia 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) środki pieniężne zgromadzone
w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je
zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową
lokatę oszczędnościową); 4) w przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy
rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR; 5) w
przypadku, gdy środki lub należności deponenta pochodzą z: a) odpłatnego zbycia nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane z późn. zm, jej części lub udziału w takiej nieruchomości, prawa użytkowania
wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z późn. zm. lub udziału w takim prawie, samodzielnego lokalu
mieszkalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 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, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie – jeżeli
zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, b) wykonania na rzecz
deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, c)
nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego
zachowku, d) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze
śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku, e) wypłaty sumy
ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z
uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego
wypadku, f) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach
odrębnych, g) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej - 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 EUR a sumą
pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100
000 EUR. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem
gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000
EUR., 6) w przypadku, gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną
przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o
których mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego – są one objęte
ochroną gwarancyjną w terminie 3 miesięcy od 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 EUR, 7) oprócz
środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz
z należnymi odsetkami naliczonymi na początek dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z
oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu
gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone
imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych,
udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9,
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile należności te stały się
wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;

28. Ochrona gwarancyjna BFG nie obejmuje: a) wierzytelności, które mogą powstać wobec podmiotów nie
objętych systemem gwarantowania, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w zawieraniu umów
(np. dot. nabycia jednostek funduszy inwestycyjnych, obligacji skarbowych), b) wierzytelności mogące
powstać w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, kiedy podmiot objęty
systemem gwarancji wystawia dokument pieniężny potwierdzający jego zobowiązania pieniężne, c)
wierzytelności powstałe w związku z wykonywaniem czynności bankowych, w przypadku gdy nie można
zidentyfikować deponenta, d) środków wpłaconych do banku spółdzielczego tytułem udziałów,
wpisowego i wkładów członkowskich; e) 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; f) pieniądza
elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 1089) oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian
za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.
ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW
Depozyty w Bank Nowy BFG Spółka Bankowy Fundusz Gwarancyjny1
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy
ul. ks. I.J. Skorupki 4, 00-546
Warszawa są gwarantowane przez:
Zakres ochrony

równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w
jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania.2)
Bank Nowy BFG Spółka Akcyjna

Jeżeli deponent posiada więcej
depozytów w tym samym podmiocie

wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania
są sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 000 euro3

objętym systemem gwarantowania:
Jeżeli deponent posiada wspólny limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z
rachunek z inną osobą / innymi deponentów oddzielnie4
osobami:
Okres wypłaty w przypadku
niewypłacalności podmiotu objętego
systemem gwarantowania

7 dni roboczych5

Waluta wypłaty

Złoty

Kontakt

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa
Telefon: 22 58 30 942, 22 58 30 943, 22 58 30 945
Faks: 22 58 30 589
E-mail: kancelaria@bfg.pl

Informacje dodatkowe:

https://www.bfg.pl/

Potwierdzenie otrzymania przez
deponenta:6
Informacje dodatkowe:
1) System odpowiedzialny za ochronę depozytu. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za ochronę
depozytów.
2)3) Ogólny zakres ochrony.
Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania 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 jednym podmiocie
objętym systemem gwarantowania. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie
depozyty ulokowane w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli deponent posiada
równowartość w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym i równowartość w złotych 20 000 euro na
rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona zostanie jedynie kwota
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. poz. 996), wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.
4) 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. 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. 92 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014
r. poz. 1502, z późn. zm.) 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.
poz. 555, z późn. zm.), 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. Dalsze
informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl.
5) Wypłata
Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. Ignacego
Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa tel. 22 58 30 942, 22 58 30 943, 22 58 30 945, 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. Dalsze informacje można
uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl.
6) W przypadku gdy deponent korzysta z bankowości internetowej, udostępnienie arkusza informacyjnego oraz
potwierdzenie jego otrzymania może nastąpić środkami komunikacji elektronicznej.
Inne istotne informacje.
Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy gwarancji
depozytów. Informacje o wyjątkach obowiązujących w odniesieniu do określonych depozytów zamieszczone są na
stronie internetowej właściwego systemu gwarancji depozytów. Na odpowiednie zapytanie również podmiot objęty
systemem gwarantowania udziela informacji o tym, czy określone produkty są objęte ochroną, bądź nie są objęte
ochroną. Jeżeli depozyty są gwarantowane, podmiot objęty systemem gwarantowania potwierdza to także na wyciągu z
rachunku.

