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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ВКЛАДНИКІВ 

 

Депозит в кооперативній ощадно-

позиковій касі 

ім. Францішка Стефчика 

гарантуються: 

 

 

Банківським гарантійним фондом 1) 

 

 

Обсяг захисту: 

еквівалент у злотих 100 000 євро для кожного вкладника в одному 

суб’єкті, на який поширюється система гарантій.2) 

Кооперативна ощадно-позикова каса ім. Францішка Стефчика 

Якщо вкладник має більше 

депозитів в одному суб’єкті, 

охопленому системою гарантій: 

усі депозити у тому самому суб’єкті, на який поширюється 

система гарантій, сумуються, і на суму накладається ліміт у розмірі 

еквівалента у злотих 100 000 євро 3) 

Якщо вкладник має 

спільний рахунок з іншою 

особою/іншими особами: 

ліміт у розмірі еквівалента у злотих 100 000 євро застосовується 

до кожного з вкладників окремо4) 

Термін виплати у випадку 

неплатоспроможність суб'єкта, 

охопленого системою 

гарантування: 

 

7 робочих днів 5) 

Валюта виплати: PLN 

Контакти: Банківський гарантійний фонд 

вул. о. Ігнація Яна Скорупки 4 

00-546 Варшава 

Телефон: 800 569 341 

Факс: 22 58 30 589 

електронна пошта: kancelaria@bfg.pl 

 

Додаткова інформація: https://www.bfg.pl/ 

Підтвердження отримання 

вкладником:6) 

 

Додаткова інформація: 
1) Система, що відповідає за захист депозиту. 

Банківський гарантійний фонд відповідає за захист депозитів. 
2) 3) Загальний обсяг захисту. 

Якщо депозит недоступний через те, що суб’єкт, на який поширюється система гарантій, не в змозі 

виконувати свої фінансові зобов’язання, Банківський гарантійний фонд здійснює виплати вкладникам. Розмір 

виплати становить максимум еквівалент у злотих 100 000 євро для кожного вкладника в одному суб’єкті, на 

який поширюється система гарантій. Це означає, що для визначення суми, на яку поширюється гарантія, 

підсумовуються всі депозити, розміщені в одному і тому ж суб’єкті, на який поширюється гарантійна система. 

Наприклад, якщо вкладник тримає суму, еквівалентну у злотих 90 000 євро, на ощадному рахунку та суму, 

еквівалентну у злотих 20 000 євро, на поточному рахунку в одному і тому самому суб’єкті, на який 

поширюється гарантійна система, буде виплачено лише суму, еквівалентну у злотих 100 000 євро. 

Для розрахунку еквівалента євро у злотих використовується середній обмінний курс, оголошений 

Національним банком Польщі у день виконання умови гарантії, за змістом ст. 2 п.10 Закону від 10 червня 2016 

року «Про Банківський гарантійний фонд, систему гарантування вкладів та примусову реструктуризацію» 

(Законодавчий вісник, п. 996), щодо даного суб’єкта, на який поширюється система гарантування вкладів. 
4) Ліміт захисту спільних рахунків. 

У разі спільних рахунків на кожного з вкладників застосовується ліміт у еквіваленті у злотих 100 000 євро. 

Проте вклади на рахунок, на який мають право дві або більше осіб як учасники товариства, об’єднання чи 

організаційної одиниці без статусу юридичної особи, якій за окремим законом надано правоздатність, 

сумуються з метою розрахунку верхньої межі ліміту еквівалента у злотих 100 000 євро та розглядаються як 

https://www.bfg.pl/
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вклад одного вкладника. 

Якщо кошти або дебіторська заборгованість вкладника, який є фізичною особою, надходять від: 

1) відчуження за плату: 

a) нерухомого майна, на якому збудовано одноквартирний житловий будинок, у розумінні 

положень Закону від 7 липня 1994 р. «Будівельне право» (Законодавчий вісник 2016 р., п. 290 зі змінами), його 

частини або частки в такому нерухомому майні, 

b) права безстрокового користування земельною ділянкою, забудованою одноквартирним житловим будинком 

у розумінні положень Закону від 7 липня 1994 року «Будівельне право» або частки в такому праві, 

c) самостійної житлової одиниці за змістом положень Закону від 24 червня 1994 року «Про право власності на 

приміщення» (Законодавчий вісник від 2015 року, поз. 1892), що становить окреме нерухоме майно, або 

частки в такій житловій одиниці, земельної ділянки чи частки в земельній ділянці, чи права безстрокового 

користування земельною ділянкою або частки у такому праві, пов’язаному з такою одиницею, 

d) права кооперативної власності на приміщення, призначене для проживання, або 

частки у такому праві 

– якщо таке відчуження не було здійснено в рамках підприємницької діяльності, 

2) виконання на користь вкладника договірного або судового поділу майна після припинення спільності майна 

подружжя, 

3) набуття вкладником спадщини, оформлення на його користь заповіту або отримання ним зарезервованої 

частки, 

4) виплати страхової суми за договором страхування життя у зв’язку зі смертю застрахованої особи або 

досягненням певного віку, 

5) виплати страхової суми за договором страхування від нещасних випадків у зв’язку з тілесним 

ушкодженням, розладом здоров’я або смертю застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, 

6) виплати вихідної допомоги на умовах та в розмірах, визначених окремими нормативно-правовими актами, 

7) виплати допомоги при виході на пенсію за віком або по інвалідності, про яку йдеться у ст. 921 § 1 Закону 

від 26 червня 1974 р. «Кодекс праці» (Законодавчий вісник від 2014 р., п. 1502, зі змінами) або у окремих 

положеннях нормативно-правових актів, на умовах та в розмірі, визначених цими положеннями 

- вони покриваються гарантійним захистом, протягом 3 місяців з дня зарахування коштів на рахунок або 

виникнення дебіторської заборгованості, до суми, що становить різницю між подвійним лімітом еквівалента у 

злотих 100 000 євро та сумою коштів, що залишилися, і дебіторської заборгованості вкладника, але не вище 

ліміту еквівалента у злотих 100 000 євро. 

Після цієї дати на кошти вкладника та дебіторську заборгованість поширюється обов’язкова система 

гарантування вкладів на загальних умовах, тобто до еквівалента в злотих 100 000 євро. 

Якщо кошти надходять від виплати відшкодування за збитки, заподіяні кримінальним злочином, або від 

компенсації за заподіяну шкоду, компенсацій або відшкодувань, згаданих у статті 552 Закону від 6 червня 

1997 року «Кримінально-процесуальний кодекс» (Законодавчий вісник, п. 555, зі змінами), на них 

поширюється гарантійний захист у повному обсязі протягом 3 місяців з дати зарахування коштів на рахунок 

або виникнення дебіторської заборгованості. Після цієї дати ці кошти та дебіторська заборгованість 

покриваються системою обов’язкового гарантування вкладів на загальних умовах, тобто до суми, 

еквівалентної у злотих 100 000 євро. 

Додаткову інформацію можна отримати на сайті: https://www.bfg.pl. 
5) Виплата. 

Суб’єктом, відповідальним за виплату гарантованих коштів, є Банківський гарантійний фонд 

вул. о. Ігнація Яна Скорупки 4, 00-546 Варшава, тел. 22 800 569, 341, факс: 22 58 30 589, e-mail: 

kancelaria@bfg.pl, вебсайт: https://www.bfg.p1). Виплата проводиться (у розмірі еквівалента у злотих 100 000 

євро) не пізніше 7 робочих днів з дня 

виконання гарантійної умови, зазначеної у ст. 2 (10) Закону від 10 червня 2016 року «Про Банківський 

гарантійний фонд, систему гарантування вкладів та примусову реструктуризацію», щодо даного суб’єкта, на 

який поширюється схема гарантування вкладів. 

У випадках, зазначених у статті 36 Закону від 10 червня 2016 року «Про Банківський гарантійний фонд, 

систему гарантування вкладів та примусову реструктуризацію», 7-денний термін може бути подовжено. 

Якщо виплата гарантованих коштів не відбулася в зазначені терміни, необхідно звернутися до Банківського 

гарантійного фонду, оскільки термін пред’явлення вимог щодо їх виплати може бути прострочений. 

Додаткову інформацію можна отримати на сайті: https://www.bfg.pl. 
6)Якщо вкладник користується інтернет-банкінгом, надання інформаційного листа та підтвердження його 

отримання може бути здійснено за допомогою електронних засобів зв’язку. 

Інша важлива інформація. 

В основному, вклади всіх клієнтів-фізичних осіб та підприємств захищені системами гарантування вкладів. 

Інформація про винятки, застосовні до конкретних депозитів, розміщується на вебсайті відповідної системи 

гарантування вкладів. За відповідним запитом суб’єкт, на який поширюється дія системи гарантування, також 

надасть інформацію про те, чи покриваються певні продукти чи ні. Якщо депозити покриваються гарантією, 

суб’єкт, на який поширюється дія системи гарантій, також підтверджує це у виписці з рахунку. 
 


