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    Spółdzielcza Grupa Bankowa 
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  ODDZIAŁ w SŁAWNIE 

  ul. Kopernika 5 

  76-100 Sławno 

  tel. 59/ 810 67 63, 70 
  fax  59/810 67 73 

  bsslawno@bsslawno.pl 

 

 

ODDZIAŁ w BIAŁYM 

BORZE 

ul. Słupska 13  

78-425 Biały Bór 
tel./fax 94/373 91 65 

bsbialybor@bsslawno.pl 

 

ODDZIAŁ w 

MALECHOWIE 

Malechowo 80 

76-142 Malechowo 
tel. 94/318 43 35 

fax 94/318 43 34 

bsmalechowo@bsslawno.pl 

 

 

ODDZIAŁ w POLANOWIE 

ul. Dworcowa 3 

76-010 Polanów 

tel./fax 94/318 82 27 
bspolanow@bsslawno.pl 

 

 

ODDZIAŁ w SIANOWIE 

ul. Morska 7  

76-004 Sianów 

tel. 94/318 52 49 
fax 94/342 28 08 

bssianow@bsslawno.pl 

 

 

FILIA w KOBYLNICY 

ul. Główna 59  

76-251 Kobylnica 

tel. 59/848 50 32 
fax 59/848 50 30 

bskobylnica@bsslawno.pl 

 

 

Sławno, dnia 14 sierpnia 2018 roku 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Sławnie od dnia 1 listopada 2018 roku, wprowadza następujące zmiany 

w zakresie świadczonych usług: 

 

1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych  
 

Działając na podstawie § 131 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 6 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie 

prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, Bank Spółdzielczy w Sławnie dokonuje zmiany 

powyższego Regulaminu. 

 

Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują: 

1) scalenie trzech umów: 

a) umowy o prowadzenie rachunków, 

b) umowy o kartę, 

c) umowy o usługi bankowości elektronicznej; 

2) dodanie zapisów w zakresie wdrożenia do oferty Banku nowych produktów/usług i funkcjonalności,  

3) dodanie zapisów dotyczących kart do rachunków walutowych w EUR, GBP, USD; 

4) zmianę minimalnej kwoty środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w złotych typu a’vista z 20 

zł  na 50 zł; 

5) zmianę minimalnej kwoty środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w walucie wymienialnej 

typu a’vista z równowartości 20 zł  na  równowartość 50 zł; 

6) modyfikację zapisów w zakresie rozwiązywania umów; 

7) usunięcie zapisów dotyczących produktów wycofanych z oferty Banku – kart Mastercard NFC. 

 

Jednocześnie miło nam  poinformować o wprowadzeniu do oferty Banku nowych produktów, usług i funkcjonalności, o 

których mowa w punkcie 2 powyżej:  

a) usługi płatności internetowych tj. przelewu typu „pay by link” pozwalającej na dokonywanie szybkich i wygodnych 

płatności za zakupy w internecie, bezpośrednio z Państwa rachunku na rachunek sklepu; formatka przelewu wypełniana 

jest automatycznie, a potwierdzenie przelewu natychmiast trafia do sklepu; 

b) usługi wysyłki PIN-u do karty płatniczej SMS-em na wskazany przez Państwa w Banku numer telefonu komórkowego; 

c) rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mobilnej Portfel SGB umożliwiającej m.in.: sprawdzenie środków dostępnych na 

karcie, sprawdzenie historii transakcji dokonanych kartą (30 dni wstecz), filtrowanie transakcji wg daty, nazwy 

sprzedawcy i kwoty operacji; 

d) możliwości składania za pomocą bankowości elektronicznej wniosków o świadczenia w ramach Programów „Rodzina 

500+” oraz „Dobry Start 300+”. 

 

 Ponadto informujemy, że w związku z trendami rynkowymi, zostały wycofane z oferty Banku karty stykowe: 

Maestro, Visa Electron i Visa Electron ,,młodzieżowa’’. Nie będą również wydawane duplikaty tych kart ani tego rodzaju karty 

w miejsce zastrzeżonych. W miejsce tych kart będą wznawiane odpowiednio karty: MasterCard, Visa Electron payWave i Visa 

Electron payWave ,,młodzieżowa”. Karty te posiadać będą funkcję płatności zbliżeniowych, jednak posiadacz karty będzie mógł 

wyłączyć funkcję zbliżeniową na karcie. Również w miejsce kart zastrzeżonych będą mogły zostać zamówione wyłącznie 

wskazane wyżej karty z funkcją zbliżeniową. Dla wycofanych w/w kart pozostających w obsłudze do końca terminu ważności 

kart oraz wznawianych w ich miejsce kart z funkcją zbliżeniową, będą miały zastosowanie dotychczasowe opłaty stosowane dla 

kart Maestro, Visa Electron i Visa Electron ,,młodzieżowa’’ (brak zmiany wysokości opłat dla klienta). 

 

Treść nowego Regulaminu przekazujemy w załączeniu do niniejszej korespondencji. W celu ułatwienia Państwu 

zapoznania się z wprowadzonymi zmianami zostały one zaznaczone w Regulaminie tłustym drukiem. Treść nowego, 

obowiązującego od dnia 1 listopada 2018 roku Regulaminu dostępna jest od dnia 1 sierpnia 2018 roku również w placówkach 

Banku. 

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin 

obowiązuje Państwa od dnia 1 listopada 2018 roku.  

Przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
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bez ponoszenia opłat. Jeżeli zaś złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem 

poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat. 

Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty, powoduje iż do końca okresu umownego strony związane 

będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian. 

 

2. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowe. 

 

Działając na podstawie § 130 ust. 3 pkt 1  i 3 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia 

rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, Bank Spółdzielczy w Sławnie dokonuje zmiany „Taryfy prowizji i 

opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Sławnie” w zakresie 

następujących opłat: 

1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: 

a) zmiana opłaty za potwierdzenie przez Bank na wniosek klienta dokonania transakcji wykonanej przez Internet 

Banking z 5 zł na 6,15 zł (w tym VAT); 

b) dodanie opłaty za kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu w wysokości 20 zł (opłaty nie pobiera 

się za pierwszą kopię); 

2. Rachunki oszczędnościowe w tym rachunki typu a’vista w PLN: 

a) wprowadzenie opłat za usługi bankowości elektronicznej (Internet Banking): 

- za uruchomienie usługi – 0,00 zł 

- abonament miesięczny – 0,00 zł  

- za potwierdzenie przez Bank na wniosek klienta dokonania transakcji wykonanej przez Internet Banking w 

wysokości 6,15 zł (w tym VAT); 

- za odblokowanie dostępu do Internet Bankingu opłat w wysokości 5 zł 

- przekazywanie haseł SMS-em – 0,00 zł 

b)  wprowadzenie opłaty za modyfikację usługi SMS-Banking w wysokości 3 zł 

3. Karty płatnicze: 

a) zmiana opłaty za sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych: 

- w formie elektronicznej na adres mailowy – bez opłat 

- w formie papierowej przesłanej listem zwykłym zmiana z 2 zł na 2,58 zł 

b)  wprowadzenie opłaty za transgraniczną transakcję płatniczą przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych na terytorium innego państwa członkowskiego EOG [państwo członkowskie Unii Europejskiej 

albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)] naliczanej od wypłacanej 

kwoty w wysokości 3% min.10 zł. 

4. Karty przedpłacone: 

a) dodanie opłaty za wydanie nowego numeru PIN w wysokości 6 zł 

b) wprowadzenie opłaty za transgraniczną transakcję płatniczą przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych na terytorium innego państwa członkowskiego EOG [państwo członkowskie Unii Europejskiej 

albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)] naliczanej od wypłacanej 

kwoty w wysokości 3% min.4,50 zł. 
5. Kredyty – zmiana opłaty za udzielenie/odnowienie kredytu w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR) 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu  lub od kwoty odnowienia kredytu  lub od kwoty zwiększającej 

przyznany kredyt - płatna jednorazowo  przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy -  z 

2%  na 2% nie mniej niż 50 zł. 

 

 Jeżeli przed datą wejścia w życie nowej Taryfy tj. przed dniem1 listopada 2018 roku, nie zostanie przez Państwa 

złożony sprzeciw wobec tych zmian , zmiany obowiązują od 1 listopada 2018 roku. Przed datą wejścia w życie zmian mogą 

Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. W przypadku złożenia przez Państwa 

sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez 

ponoszenia opłat. 

Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty, powoduje iż do końca okresu umownego strony związane 

będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian. 

 

3. Zmiana czasu pracy placówki Banku Spółdzielczego w Sławnie z Filią w Kobylnicy 
 

Informujemy, że z dniem 10.09.2018 roku zmianie ulegają godziny czasu pracy placówki Banku Spółdzielczego w 

Sławnie z Filią w Kobylnicy. Obsługa klientów oraz obsługa kasowa od tego dnia odbywać się będzie w godzinach od 8:30 do 

16:00. 

 

Realizując obowiązki określone w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji w załączeniu przekazujemy Państwu arkusz 

informacyjny dla deponenta informujący o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach 

jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu, w 

tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które mogą być uznane za 

deponenta. 



 

 

 

      

W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów 

uprawnione do świadczenia pieniężnego, z zastrzeżeniem art. 22, są: 

1) osoby fizyczne;  

2) osoby prawne; 

3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; 

4) szkolne kasy oszczędnościowe; 

5) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. 

Art. 22. 1. 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) kas i Kasy Krajowej; 

5) Funduszu; 

6) instytucji finansowych; 

7) 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; 

8) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów; 

9) 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. z 2017 r. poz. 1170 i 

1089); 

10) 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. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.7)); 

11) 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. z 2017 r. poz. 870 i 1321); 

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. 

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku zamieszczona jest na stronie internetowej  www.bsslawno.pl. 

 

Przypominamy, że korzystając z bankowości elektronicznej, należy pamiętać o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa – zanim Państwo wprowadzą na stronie swój Identyfikator Użytkownika i Kod Dostępu, należy sprawdzić, 

czy adres strony logowania rozpoczyna się od https://, a w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu 

przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka. 

Szczegóły dotyczące zasad bezpieczeństwa bankowości elektronicznej i kart płatniczych dostępne są na stronie 

www.bsslawno.pl – prosimy o zapoznanie się z informacjami.  

 

 Dbając o środowisko nadmieniamy, że mogą Państwo złożyć odpowiednią dyspozycję (podając 

adres swojej poczty mailowej) w placówce Banku Spółdzielczego w Sławnie, w celu przesłania w formie 

elektronicznej wszelkich informacji o zmianach dotyczących regulaminów, oprocentowania i opłat za 

czynności i usługi bankowe przez bank. Aby to Państwu ułatwić w załączeniu przesyłamy stosowny 

formularz, który należy wypełnić i wpisać czytelnie Państwa adres mailowy, podpisać zgodnie z wzorem 

podpisu złożonym na umowie w Banku i dostarczyć do jednej z naszych placówek.  

Z góry dziękujemy za Państwa przychylność. 
 

 W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku 

do piątku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku Spółdzielczego w Sławnie  zamieszczone są w stopce niniejszego 

pisma oraz na naszej stronie internetowej www.bsslawno.pl.  

 

 

Z poważaniem 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sławnie 
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Bank Spółdzielczy w Sławnie 
    Spółdzielcza Grupa Bankowa 

Karta informacyjna 

ZMIANA DANYCH 
 

stempel nagłówkowy placówki Banku 

 

 

POSIADACZ/OSOBA UPOWAŻNIONA  WSPÓŁPOSIADACZ/OSOBA UPOWAŻNIONA 

 

             

imiona  imiona 

             

nazwisko  nazwisko 

 

|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 

PESEL  PESEL 

   

|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|  |_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 

rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości: 

D- dowód osobisty, P- paszport,  

L-legitymacja 

 

 rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości:  

D- dowód osobisty, P- paszport,  

L-legitymacja 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

             

ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu  ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu 

             

kod pocztowy, poczta  kod pocztowy, poczta 

             

miejscowość  miejscowość 

   

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeśli inny niż powyżej) 

 

             

ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu  ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu 

             

kod pocztowy, poczta  kod pocztowy, poczta 

             

miejscowość  miejscowość 

 

      
  

      
adres e-mail  adres e-mail 

 

             

numer telefonu stacjonarnego  numer telefonu stacjonarnego  

             

numer telefonu komórkowego  numer telefonu komórkowego  

 

Niniejszym potwierdzam/y zgodność danych zawartych w niniejszej karcie informacyjnej. 

 

             

miejscowość, data  miejscowość, data  

   

podpis Posiadacza  podpis Współposiadacza 

 

 

 

stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki Banku 

  



 

 

 

      

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW 

Depozyty w  

Banku Spółdzielczym w Sławnie są 

gwarantowane przez: 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
1)

 

Zakres ochrony: równowartość w złotych 100 000euro w odniesieniu do 

każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania.
2) 

tj. w
. 
Banku Spółdzielczym w Sławnie  

Jeżeli deponent posiada więcej 

depozytów w tym samym 

podmiocie objętym systemem 

gwarantowania: 

wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem 

gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w 

złotych 100 000euro 
3)

 

Jeżeli deponent posiada 

wspólny rachunek z inną 

osobą / innymi osobami: 

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

deponentów oddzielnie 
4)

 

Okres wypłaty w przypadku 

niewypłacalności podmiotu 

objętego systemem 

gwarantowania: 

7 dni roboczych
5)

 

Waluta wypłaty: Złoty 

Kontakt: Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 

00-546 Warszawa 

Telefon:    800569341 

Faks: 22 5830589 

E-mail: kancelaria@bfg.pl 

Informacje dodatkowe: https://www.bfg.p1/ 

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 000euro 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  000euro na rachunku oszczędnościowym i 

równowartość w złotych 20 000euro na rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem 

gwarantowania, wypłacona zostanie jedynie kwota równowartości w złotych 100 000euro 

 
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 2016r. 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 000euro 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  000euro 

sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta. 

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pocho dzą z: 

1) odpłatnego zbycia: 

a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

7 lipca 1994r.—Prawo budowlane (Dz.U.z 2016r.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 1994r.—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 2015r.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 dnia26 czerwca 1974r.—

Kodeks pracy (Dz.U.z 2014r.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 000euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w 

złotych 100 000euro. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem 

gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000euro. 

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 1997r.—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 000euro. 

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. ks. 

Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, tel. 800569341, faks: 22 5830589, e-mail: kancelaria@bfg.pl , 

strona internetowa: https://www.bfg.p1). Wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych do 100 000euro) 

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. 
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