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Załącznik do umowy/pisma informacyjnego 

 
TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘśNEGO  

NA PODSTAWIE USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM 

 

1. Wypłata gwarantowanych środków pienięŜnych następuje w złotych bez względu na to, w jakiej walucie 
nominowane były depozyty zgromadzone w Banku. Do obliczania równowartości euro oraz innych walut 
obcych w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia upadłości Banku. 

2. W przypadku ogłoszenia upadłości Banku syndyk lub zarządca w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia jego 
upadłości, sporządza listę osób uprawnionych do otrzymania środków gwarantowanych przez BFG wraz 
z wyliczeniem naleŜnych im kwot. Wypłata środków gwarantowanych jest przeprowadzana najczęściej  
w placówkach upadłego Banku, zgodnie z ustalonym terminarzem i powinna być dokonana nie później 
niŜ w ciągu 3 miesięcy liczonych od dnia niedostępności środków, tj. dnia zawieszenia działalności banku 
przez Komisję Nadzoru Finansowego. Za zgodą sądu okres ten moŜe być przedłuŜony maksymalnie do 12 
miesięcy. Informacja o czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim 
oraz w placówkach upadłego banku. Deponenci mogą zwracać się po odbiór gwarantowanych środków 
równieŜ w terminie późniejszym bezpośrednio do BFG w ciągu 5 lat od ogłoszenia upadłości Banku.  

3. Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, 
ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym. Istnieje jednak obowiązek 
zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych deponentowi w przypadku, gdy przeciwko niemu 
prowadzone jest postępowanie karne, z którego wynika, Ŝe środki objęte gwarancją mogą być związane 
z procederem zwanym "praniem pieniędzy", czyli procederem obejmującym wszelkiego rodzaju operacje 
finansowe mające na celu wprowadzenie do legalnego obrotu wartości majątkowych, które pochodzą 
z nielegalnych źródeł. 

4. W przypadku rachunku wspólnego, czyli rachunku prowadzonego dla kilku osób, kwota gwarantowana 
wyliczana jest odrębnie dla kaŜdego ze współposiadaczy rachunku. NaleŜność deponenta z tytułu rachunku 
wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki pienięŜne na rachunku dzielone są między wszystkich 
współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma, ustala się 
dla wszystkich równe części i oblicza wartość dla kaŜdej części. 

5. Deponenci mogą takŜe odzyskać tę część środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest 
objęta limitem (równowartość w złotych 50 tys. euro) gwarantowanym przez BFG. Jest to moŜliwe w trakcie 
postępowania upadłościowego z masy upadłościowej Banku. 


