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INFORMACJA 

O SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW  
 

 

Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 

2016 r.o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji   (Dz. U. z 2016 r., poz. 996). 

 

Zakres ochrony: 

równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym 

podmiocie objętym systemem gwarantowania. 

Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym samym podmiocie objętym systemem 

gwarantowania to wszystkie depozyty są sumowane, a suma podlega limitowi 

równowartości w złotych 100 000 euro.  

Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą/ innymi osobami -  limit 

równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie  

 

Zakres podmiotowy gwarancji : 

 

Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne i należności osób fizycznych oraz: 

 osób prawnych, 

 jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną, 

 szkolnych kas oszczędnościowych, 

 pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. 

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają środki pieniężne i należności m.in.: 
 Skarbu Państwa, 

 Narodowego Banku Polskiego, 

 banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy – 
Prawo bankowe, 

 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone przez kasę w 
innej kasie) oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, 

  instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012, 
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 firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013, 

  osób i podmiotów niezidentyfikowanych przez odpowiednio bank, spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową lub oddział banku zagranicznego, 

 zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 

 funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych,  

 funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych, 

 jednostek samorządu terytorialnego, 

 organów władz publicznych innych państw. 

Szczegółowy katalog wyłączeń podmiotowych zawiera art. 22 ust. 1 ustawy o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji. 

 

 
 

 


