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ПРАВИЛА 

СТРОКОВИХ ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ 

КООПЕРАТИВНОЇ ОЩАДНО-ПОЗИКОВОЇ КАСИ 

ІМ. ФРАНЦІШКА СТЕФЧИКА 

 

I. Загальні положення 

 

§ 1 
Положення визначає правила відкриття та ведення строкових депозитних 

рахунків, що далі іменується «рахунок». 

 
§ 2 

1. Рахунок ведеться з метою зберігання ощадних вкладів членом Каси – 

фізичною особою, що далі іменується «Власником рахунку», протягом 
терміну, визначеного договором рахунку. 

2. Дія цього Положення не поширюється на рахунки, що ведуться з метою 

зберігання коштів, пов’язаних з господарською діяльністю учасника 
Каси. 

3. Рахунок не може бути використаний для готівкових розрахунків. 

 
§ 3 

1. Строковими депозитами в розумінні цього Положення є: 

1) звичайні депозити, 
2) депозити рантьє. 

2. Термін дії договору починається з дня відкриття депозитного рахунку. 

3. Договірний період закінчується: 
a) у випадку вкладів із договірним терміном, вираженим у днях, – 

наприкінці останнього дня, 

b) у випадку депозитів із договірним періодом, вираженим у тижнях, – 
наприкінці дня, що передує дню, назва якого відповідає дню 

початку терміну, 

c) у випадку депозитів із терміном дії договору в місяцях або роках – 
наприкінці дня, що передує даті, що відповідає даті відкриття 

депозитного рахунку, а якщо такого дня в місяці не було, – 

наприкінці останнього дня цього місяця. 
 

§ 4 

1. Правління Каси може визначити: 
1) мінімальні депозити, необхідні при відкритті рахунку 

2) максимальні депозити, дозволені при відкритті рахунку 
3) максимальна кількість укладених договорів на обслуговування 

строкового депозитного рахунку конкретного виду. 

2. Інформація, про яку йдеться в п. 1, надається членам Каси в 
оголошеннях Правління, які вивішуються за місцезнаходженням Каси 

та в місцях надання послуг для членів Каси. 

 
§ 5 

1. За одним договором строкового депозитного рахунку, надалі – Договір, 

Каса може вести один рахунок. 
2. Відповідно до § 4 п.1 член може укласти будь-яку кількість договорів 

на обслуговування строкового депозитного рахунку. 

 
§ 6 

Періоди, на які приймаються строкові депозити, повідомляються членам 

Каси в порядку, зазначеному в § 4 п. 2. 
 

§ 7 

Каса відповідає перед власником рахунку за зібрані ним ощадні вклади всім 
своїм майном. 

 

ІІ. Відкриття строкового депозитного рахунку 

 

§ 8 

1. За договором про відкриття та ведення рахунку Каса зобов'язується 
перед власником рахунку приймати та зберігати його заощадження 

протягом визначеного договором терміну. 

2. Договір складається у двох примірниках: по одному для Каси і для 
власника рахунку. 

 

§ 9 
Рахунок відкривається на ім'я та прізвище фізичної особи, яка є членом 

Каси в день укладення договору, про який йдеться в § 8 п.1, після того, як 

Каса приймає повну суму ощадного депозиту, про який йдеться в договорі. 
 

§ 10 

У випадку оплати готівкою, як підтвердження відкриття рахунку, власник 
рахунку отримує, крім копії договору, копію підтвердження внесення 

ощадного депозиту. 

 
§ 11 

Це положення застосовується до строкових депозитних договорів, 

укладених з використанням послуги електронного банкінгу Каси Стефчика, 

з урахуванням різних положень, що містяться в «Детальних умовах 

строкових депозитів, укладених з використанням е-послуги електронного 
банкінгу Каси Стефчика». 

 

ІІІ. Внесення та зняття з рахунку 

 

§ 12 

1. Внесення на рахунки строкових депозитних рахунків можна 
здійснювати готівковим або безготівковим способом. 

2. Зняття готівки у сумі понад 10 000 злотих вимагає попереднього 

повідомлення Каси. Повідомлення необхідно надати не пізніше 11.00, 
після чого виплата буде здійснена наступного робочого дня. 

Повідомлення про зняття після 11:00 призводить до виплати протягом 

двох робочих днів з дня, наступного за повідомленням. 
 

§ 13 

Протягом періоду обслуговування на рахунок строкового депозиту не 
можна вносити додаткові платежі. 

 

§ 14 
1. Наприкінці договірного періоду власник рахунку може отримати суму 

відсотків за останній договірний період або ощадний вклад разом із 

відсотками. 
2. Договір строкового депозитного рахунку може мати наступний 

характер: 

1) поновлюваний, що означає, що у випадку, якщо, після закінчення 
договірного періоду, ощадний вклад з відсотками або тільки 

відсотки не знімаються, договір рахунку вважається укладеним на 

той самий наступний договірний період; початком наступного 
договірного періоду є наступний день після закінчення 

попереднього договірного періоду, 

2) непоновлюваний, що означає, що після закінчення договірного 
періоду ощадний внесок з відсотками виплачується в порядку, 

визначеному договором. 

3. Каса залишає за собою право припинити поновлювані строкові 
депозитні рахунки. У такому випадку Каса вказує дату, після якої 

депозити не будуть продовжені на наступний договірний період, про 

що Каса повідомляє власників цих депозитів у письмовому вигляді до 
закінчення цього терміну. Після закінчення терміну дії договору на 

кошти, накопичені на депозитному рахунку, відсотки не 
нараховуються; якщо член Каси має ощадно-розрахунковий рахунок, 

Каса надає доступ до цих коштів, перераховуючи їх на ощадно-

розрахунковий рахунок. 
 

§ 15 

Власник рахунку може зробити ощадний внесок до закінчення договірного 
періоду в день надання розпорядження про зняття коштів відповідно до § 12 

п.2 та § 18. 

 
§ 16 

1. Зняття з рахунку може бути здійснено власником рахунку, його 

законним представником, довіреною особою, а також особою, 
зазначеною в договорі, на користь якої застережено виплату (виплата 

третій особі), як зняття готівки або на на підставі розпорядження 

перераховано на інший вказаний рахунок в Касі, або перераховано на 
вказаний банківський рахунок. 

2. Особа, яка здійснює платіж або розпорядження про перенесення чи 

перерахування внеску відповідно до п. 1 зобов’язана пред’явити 
документ, що посвідчує особу, та підписатися під розпорядженням у 

присутності уповноваженого працівника Каси. 

 

IV. Відсоткова ставка 

 

§ 17 
1. На ощадні вклади нараховуються відсотки відповідно до фіксованих 

або змінних відсоткових ставок, які нараховуються на річній основі та 

розраховуються в сумі, що відповідає періоду, на який розміщено 
строковий депозит. 

2. Каса розраховує відсотки, припускаючи, що рік складається з 365 днів, 

а місяць з фактичної кількості днів. 
3. Власник рахунку має право на відсотки за вкладом, що зберігається 

протягом терміну дії договору, нараховані відповідно до договору за 

весь термін дії депозиту. 
 

§ 18 

1. Якщо внесок зроблено до закінчення договірного періоду, власник має 
право на відсотки, нараховані до дня, що передує платежу включно, 

згідно з правилами, прийнятими для внеску, здійсненого до кінцевого 

терміну, відповідно до п. 3. 
2. Правила визначення розміру відсотків, про які йдеться в п.1 зазначено в 

договорі. 
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3. У разі залучення депозиту в день відкриття або у день поновлення 

депозитного рахунку відсотки за депозитом не нараховуються. 
4. З відсотків, належних власнику рахунку, Каса розраховує та 

перераховує належний податок згідно з принципами, викладеними у 

відповідних законодавчих положеннях. 

 

§ 19 

Розмір застосовуваних відсоткових ставок і правила зміни відсоткових 
ставок у разі змінної відсоткової ставки вказуються в Договорі. 

 

§ 20 
У випадку депозитів зі змінною відсотковою ставкою інформація про зміну 

відсоткових ставок повідомляється членам Каси в порядку, визначеному 

Договором, і в порядку, про що йдеться в § 4 п.2; зміна відсоткових ставок 
не вимагає внесення змін до Договору. 

 

§ 21 
Видалено 

V. Довіреності 

 

§ 22 

1. Повнолітній власник рахунку може видавати повнолітнім особам 

безстрокові або одноразові довіреності на розпорядження, відповідно 
до принципів, викладених у цьому Положенні, коштами, накопиченими 

на рахунку або депозитних рахунках, а також на здійснення інших 

розпоряджень, у тому числі на ліквідацію рахунку. 
2. Надання довіреності під загрозою недійсності повинно бути здійснено 

лише у письмовій формі. 

3. На підтвердження надання довіреності власник рахунку ставить 
власний підпис на бланку, наданому Кредитною спілкою, у присутності 

уповноваженого Касою працівника. 

4. Каса допускає видачу довіреності в інший спосіб, ніж зазначений у п 3, 
з тим застереженням, що підтвердження особи та власноручність 

підпису власника рахунку на довіреності мають бути засвідчені 

нотаріально, а якщо довіреність надається Власником рахунку, який 
перебуває за межами країни, – дипломатичною чи консульською 

установою Польщі, або іноземним нотаріусом з проставленням 

апостиля. 
5. Повірений не має права надавати подальші довіреності. 

6. Дія довіреності припиняється у разі смерті власника рахунку або 
повіреного. 

 

§ 23 
1. Безстрокова довіреність може бути видана як при відкритті рахунку, 

так і після його відкриття. 

2. Власник рахунку може призначити не більше двох постійних повірених 
для розпорядження рахунком. 

3. Безстрокова довіреність дійсна до моменту відкликання. 

4. Безстрокова довіреність може бути скасована: 
1) особисто власником рахунку шляхом подання заяви 

уповноваженому працівнику Каси, 

2) шляхом надання Касі заяви власника рахунку про скасування 
довіреності. 

5. Відкликання довіреності набирає чинності з моменту подання заяви 

уповноваженому працівнику Каси або з дня подання такої заяви до 
Каси. 

 

§ 24 
1. Одноразова довіреність повинна містити: 

1) ім’я та прізвище власника рахунку, 

2) ім’я та прізвище, адреса, серія та номер документа, що посвідчує 
повіреного, 

3) вказаний цифрами та прописом розмір суми, призначеної для 

виплати, або точне визначення розпорядження, яке має зробити 
повірений, 

4) підпис власника рахунка, засвідчений уповноваженим працівником 

Каси або нотаріально, а у разі надання довіреності власником 
рахунка, який перебуває за межами країни, – польською 

дипломатичною чи консульською установою чи іноземним 

нотаріусом з проставленням апостиля. 
2. Для відкликання одноразової довіреності застосовується § 23 п. 4 i 5. 

 

§ 25 
Каса не несе відповідальності за збитки, що виникають внаслідок реалізації 

розпоряджень, наданих повіреним, якщо довіреність не була фактично 

відкликана власником рахунку. 
 

 

 

 

 

 

VI. Особливі положення. 

 

A. Стандартні строкові депозити 

 

§ 26 

Відсотки за стандартними строковими депозитами надаються у 

розпорядження власника рахунку або особи, про як йдеться в § 16 п. 1, 

після закінчення договірного періоду відповідно до § 29 п. 1. 
 

§ 27 

1. Відсотки за вкладами нараховуються у терміни, визначені договором. 
2. Відсотки на рахунок можуть нараховуватися: 

1) щомісяця, 

2) раз у квартал 
3) раз у рік 

4) після закінчення терміну дії договору. 

3. Терміни нарахування відсотків на рахунок вказуються в договорі. 
 

§ 28 

1. Відсотки, належні за договірний період, можуть бути зняті після 
закінчення договірного періоду, а у випадку, якщо договір було 

продовжено на інший період з такою ж тривалістю, після закінчення 

цього наступного періоду. 
2. У випадку поновлюваних депозитів відсотки, не зняті після закінчення 

періоду, за який вони були додані на рахунок, збільшують зроблений 

внесок. 
 

B Депозити рантьє 

 

§ 29 

1. Відсотки за депозитами рантьє виплачуються протягом терміну дії 

договору на рахунок, вказаний у договорі. 
2. Терміни виплати відсотків вказуються в договорі. 

 

§ 30 
У разі розміщення депозиту рантьє до закінчення договірного періоду 

сплачений капітал вкладу рантьє зменшується на різницю між сумою 

відсотків, сплачених до дати розміщення депозиту, та сумою відсотків, що 
належать до сплати. для дострокових депозитів, розрахованих відповідно до 

процентної ставки, зазначеної в § 18 розділі 2 . 
 

VII: Надання інформації про стан рахунку 

 
§ 31 

Каса зберігає таємницю оборотів і залишків строкових депозитних 

рахунків. 
 

§ 32 

Каса надає інформацію про обороти та залишки на рахунках на вимогу: 
1) власника рахунку або повіреного в межах наданої довіреності, 

2) уповноважених органів державної влади чи адміністрації. 

 
VIII. Прикінцеві положення 

 

§ 33 
1. З коштів, накопичених на депозитному рахунку, Каса може утримувати 

необхідну суму позики чи кредиту або їх частин. 

2. Відрахування не може бути здійснене до закінчення періоду, за який 
був зроблений внесок. 

3. Про здійснене відрахування Правління Каси письмово повідомляє 

члена протягом 7 днів з дати відрахування. 
 

§ 34 

1. Після смерті члена Каси Каса зобов'язана виплатити з його заощаджень, 

накопичених на рахунку: 
1) суму, витрачену на витрати на поховання Власника рахунку у 

розмірі, що не перевищує витрат на організацію похорону 

відповідно до звичаїв, прийнятих у даному середовищі, – особі, яка 
надає рахунок, що підтверджує суму понесених нею витрат; 

2) суму, що не перевищує загального розміру середньомісячної 

винагороди в національній економіці, оголошеної головою 
Головного статистичного управління, за період 5 календарних 

років, що передують виплаті, – якщо Власник рахунку в 

письмовому вигляді вказав Касі осіб, яким має бути здійснена 
оплата; особи, зазначені членом Каси можуть бути його 

чоловіком/дружиною, нащадками, батьками, бабусями, дідусями, 

братами і сестрами. 
3) суму, що дорівнює платежам на рахунки органу, що виплачує 

страхову чи соціальну допомогу або заробітну плату, що не 

належали за період після смерті Власника рахунку, зазначених у 
зверненні органу, що здійснює виплату допомоги або заробітної 
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плати, на адресу Банку разом із номерами рахунків, на які 

здійснено виплати; 
2. Суми, зазначені в п. 1 не належать до спадщини Власника рахунку. 

3. Каса звільняється від сплати повністю або частково суми, про яку 

йдеться в абз.1 п.3, якщо до отримання заяви пенсійного органу він 

здійснив з цих рахунків виплати іншим особам, які мають на це право, 

що не дозволяють виконати заяву повністю або частково, і протягом 30 

днів з дня отримання заяви, повідомить про це пенсійний орган із 
зазначенням осіб, які отримали виплати. 

4. Каса не несе відповідальності за збитки, заподіяні внаслідок здійснення 

діяльності, зазначеної в абз. 1 п. 3 і абз. 3. Відповідальність за це несе 
пенсійний орган, який подав заяву. 

5. Каса зобов’язана надати члену Каси, або особі, яка має юридичне право 

на правонаступництво члена Каси, після подання документів, 
зазначених у § 35 п.1, інформацію про: 

1) індивідуальні рахунки члена Каси, про які йдеться в ст.28 Закону 

«Про кооперативні ощадно-позикові каси», що ведуться в Касі; 
2) договори індивідуального рахунку члена Каси, що ведуться в 

Касі, розірвані або втратили чинність з причин, визначених ст. 

13а п. 1-3 Закону «Про кооперативні ощадно-позикові каси»; 
3) банківські рахунки члена Каси, про які йдеться у ст. 59а Закону 

від 29 серпня 1997 р. «Про банківську діяльність», в тому числі 

спільні рахунки без даних про співвласника; 
4) договори банківського рахунка члена Каси, розірвані або строк 

дії яких закінчився з підстав, зазначених у ст. 59а п. 1-3 Закону 

від 29 серпня 1997р. «Про банківську діяльність». 
6. В збірній інформації, про яку йдеться в п. 5, Каса вказує суб’єкт, який 

веде чи обслуговує рахунок, номери рахунків, що виникають із 

договору рахунку, та інформація про те, чи рахунки продовжують 
вестися. Збірна інформація надається за оплату відповідно до договору. 

7. Власник рахунку може письмово вказати осіб, яким має бути здійснена 

виплата, що не перевищує загального розміру середньомісячної 
винагороди в національній економіці, оголошеної головою Головного 

статистичного управління, за період 5 календарних років, що 

передують виплаті (Розпорядження на випадок смерті). Про зміну 
даних та адреси осіб, вказаних у Розпорядженні на випадок смерті 

Власник рахунку зобов’язаний негайно повідомити Касу. 

8. Індивідуальний рахунок члена Каси в розумінні цього параграфу – це 
кожний рахунок члена Каси, який ведеться у Касі на його ім'я та 

прізвище, за винятком: індивідуального рахунку, на якому 
накопичуються членські внески або частки, та рахунків, що ведуться з 

метою зберігання коштів, пов'язаних з господарська діяльність, яку 

здійснює учасник Каси; 
 

 

§ 35 
1. У разі смерті Власника рахунку виплата коштів, накопичених на 

платіжному рахунку, здійснюється його спадкоємцям після подання 

ними: 
1) рішення суду, яке набрало законної сили, про визнання набуття 

спадщини із застереженням про правомочність або зареєстроване 

свідоцтво про право на спадщину, 
2) довідки про місце проживання та адресу податкової служби за 

місцем проживання. 

2. У разі наявності кількох спадкоємців виплата може бути здійснена 
тільки в руки всіх спадкоємців спільно, якщо спадкоємець, який 

вимагає виплати, не подає письмові довіреності інших спадкоємців з їх 

нотаріально засвідченими підписами. Виплата також може бути 
здійснена в руки повіреного, призначеного всіма спадкоємцями; до 

оформлення довіреності застосовуються відповідно положення § 23 і 

24. 
3. У разі подання спадкоємцем рішення про поділ спадщини, що набрало 

законної сили, або укладеного між усіма спадкоємцями договору про 

поділ спадщини з нотаріально засвідченим підписом, виплата може 
бути здійснена спадкоємцю, який при поділі спадщини отримав, 

повністю або частково, кошти, померлого члена Каси. 

 
§ 36 

Ощадний вклад на строковому депозиті може бути забезпеченням наданої 

позики або кредиту. 
 

§ 37 

1. Внесення коштів на строковий депозитний рахунок і переказ коштів з 
цього рахунку на інші рахунки в Касі здійснюється безоплатно. 

2. За іншу діяльність Касир може стягувати комісію та збори в розмірі, 

визначеному в договорі. 
3. Інформація про розмір комісій та зборів надається членам Каси в 

порядку, визначеному § 4 п. 2 цього Положення. 

 
§ 38 

1. Каса залишає за собою право вносити зміни до цього Положення. Зміни 

в Положення можуть бути внесені лише з важливих причин. 

2. Поважними причинами, про які йдеться в п.1, вважаються: 

1) необхідність адаптації положень Положення до нових або змін до 
існуючих загальноприйнятих законів, які регулюють діяльність 

кооперативних ощадно-позикових кас; 

2) зміни або запровадження нового тлумачення загальноприйнятих 

положень законодавства (під якими маються на увазі рішення суду, 

рішення, рекомендації, вказівки чи рекомендації Національного 

банку Польщі, Комісії з фінансового нагляду Польщі, Управління з 
питань захисту конкуренції та захисту прав споживачів, Фонду 

банківських гарантій), Керівника Управління з питань захисту 

персональних даних, Речника з фінансових питань та органів влади 
і державних адміністрацій), які впливають на відкриття та ведення 

платіжних рахунків строкових депозитів, що надаються Касою і 

вимагають внесення змін до положень Положення, , які регулюють 

діяльність кооперативних ощадно-позикових кас. 
Зміни Положення, про які йдеться у п. 1) і 2), мають місце лише в тій 
мірі, яка є результатом змін у законодавстві та їх тлумачення. 

3) зміна способу надання статутних виплат Каси, пов’язаних з 

розвитком та вдосконаленням діяльності Каси, що пов’язано із 
зобов’язаннями члена Каси, про що йдеться в §10 абз. 1 п. 5) 

Статуту Каси та в ст. 18 § 5 Закону від 16 вересня 1982 р.«Про 

кооперацію». 
3. Внесення змін у Положення здійснюється у вигляді повідомлення. Про 

внесення змін до Положення власник рахунку буде проінформований 

поштою або в інший погоджений спосіб. Якщо протягом 14 днів з 
моменту вручення тексту змін власник рахунку не заявить у письмовій 

формі про те, що він не погоджує зміни, змінене Положення вважається 

прийнятим. 
4. Подання власником рахунку заяви, про яку йдеться в п. 3, призводить 

до розірвання Договору шляхом припинення дії власника рахунку 

протягом 30 днів з дати отримання цієї заяви Касою. 
 

§ 39 

1. На кошти, акумульовані на Рахунку в Касі, поширюються гарантії 
Фонду банківських гарантій (далі: Фонд) в межах, передбачених 

Законом «Про Фонд банківських гарантій, систему гарантування 

вкладів та примусової реструктуризації» (Законодавчий вісник від 
2016 р. поз. 996) – (відповідно далі: Закон, BFG), до загальної суми в 

злотих, еквівалентної 100 000 євро, відповідно до положень п. 2-8. Для 
розрахунку вартості євро в злотих використовується середній 

обмінний курс, оголошений Національним банком Польщі на дату 

виконання умови гарантії. Сума, про яку йдеться в реченні 1, визначає 
граничний розмір вимог вкладника до Каси, незалежно від суми та 

кількості рахунків, на яких вкладник мав готівку, або суми 

дебіторської заборгованості в Касі. 
2. Коштами, охопленими гарантійним захистом, є: 

1) кошти, акумульовані в Касі вкладником на рахунках, стороною 

договору рахунку яких є вкладник, незалежно від юридичного 
дефекту цього договору, а також його нечинності; 

2) інша заборгованість вкладника, що виникає внаслідок 

обслуговування Касою рахунків вкладника, про які йдеться у п. 1; 
3) дебіторська заборгованість вкладника за фінансовими розрахунками, 

проведеними Касою; 

4) суми, які Каса зобов'язана виплатити після смерті члена Каси з його 
членських внесків та заощаджень відповідно до ст. 14 п. 1 Закону 

«Про кооперативні ощадно-позикові каси»(далі: Закон про SKOK), з 

урахуванням п. 7, за умови, що вони настали до дати виконання 
гарантійної умови. 

3. Гарантійний захист, про який йдеться в п.1, не охоплює: 

1) кошти, сплачені як частки, вступні та членські внески в кооператив; 
2) кошти вкладника, якщо ці кошти знаходяться на рахунках, на яких 

протягом 2 років до дати надання гарантії не було оборотів, окрім 

нарахування відсотків або стягнення комісій та зборів, і їхня сума 
менша за еквівалент у злотих 2,5 євро – якщо вони були єдиними 

коштами вкладників, які були покриті гарантією, для розрахунку 

вартості євро в злотих використовується середній обмінний курс, 
оголошений Національним банком Польщі на дату виконання умови 

гарантії. 

3) електронні гроші в розумінні положень Закону від 19 серпня 2011 
року «Про платіжні послуги та готівку, отриману в обмін на 

електронні гроші», про які йдеться в ст. 7 п.1 цього Закону. 

4. Якщо кошти або дебіторська заборгованість вкладника, який є фізичною 
особою, про які йдеться в абз. 2 п 1)–3) походять з: 

1) відчуження за плату: 

a) нерухомого майна, на якому збудовано одноквартирний житловий 
будинок, за змістом Закону від 7 липня 1994 року «Будівельне право» 

(Законодавчий вісник від 2016 р., п. 290), його частини або частки в 

такому нерухомому майні, 
b) права безстрокового користування земельною ділянкою, 

забудованою одноквартирним житловим будинком у розумінні 
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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 ним 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 

- на них поширюється гарантійний захист, протягом 3 місяців з дати 

надходження коштів на рахунок або виникнення дебіторської 
заборгованості в розмірі різниці між двократним лімітом, зазначеним у п. 1 

та суми залишку коштів і дебіторської заборгованості вкладника, 

зазначених у п. 2, але не вище межі, зазначеної в п. 1, при чому з 
положенням п. 1 останнє речення не застосовується. Після цього терміну ці 

кошти та дебіторська заборгованість не охоплюються системою 

гарантування вкладів на умовах, визначених в п.1. 
Якщо кошти або дебіторська заборгованість вкладника – фізичної особи, 

зазначеної у ст. 2 пункти 1) -2), походять від виплати відшкодування шкоди, 
заподіяної злочином, або відшкодування заподіяної шкоди, відшкодування 

чи компенсації, про що йдеться у ст. 552 Закону від 6 червня 1997 р. 

«Кримінально-процесуальний кодекс» (Законодавчий вісник, № 89, поз. 
555, зі змінами), на них поширюється гарантійний захист протягом 3 

місяців з дня надходження коштів на рахунок або виникнення дебіторської 

заборгованості, в повному обсязі, при чому з положенням п. 1 останнє 
речення не застосовується. Після цього терміну ці кошти та дебіторська 

заборгованість не охоплюються системою гарантування вкладів на умовах, 

визначених в п.1. 
5. Суб’єктами, які мають право на гарантійні виплати є вкладники. 

Вкладником вважається фізична особа, громадська організація в 

розумінні ст. 3 п. 2 Закону від 24 квітня 2003 р. «Про діяльність на 
користь суспільного блага та волонтерство» (Законодавчий вісник від 

2016 р. поз. 239 i 395); організаційний підрозділ церкви або 

релігійного об’єднання, який є юридичною особою, кооперативом, 
який не є кооперативною ощадно-позиковою касою або 

Національною касою, профспілкою та об’єднанням мешканців, за 

винятком осіб та організацій, які не були ідентифіковані Касою. 
6. Предметом гарантійного захисту є дебіторська заборгованість 

вкладника в розмірі, що відповідає гарантованим коштам, у зв’язку з 

чим на дату виконання умови гарантії він набуває права на грошову 
винагороду щодо Фонду. Грошова виплата виплачується в злотих 

протягом 7 робочих днів з дати виконання гарантійної умови, тобто 

дати призупинення діяльності Каси, зазначеної в рішенні Комісії з 
фінансового нагляду Польщі, про яку йдеться у ст. 74k п. 1 або 2 

Закону «Про SKOK», а також визначення призначеного 

розпорядника, якщо це не було встановлено раніше, та звернення до 
компетентного суду із заявою про банкрутство (з 01.01.2017 також 

звернення Фонду до компетентного суду із заявою про банкрутство), 

7. Якщо на дату виконання умови гарантії права за гарантованими 
коштами мали правонаступники вкладника та особи, зазначені у ст. 

14 абз. 1 п. 1 і 2 Закону «Про SKOK», і незалежно від фактичної чи 

юридичної причини, були показані в системі розрахунку Каси як 
права правонаступника, Фонд зобов’язаний виплачувати грошову 

допомогу на рахунок гарантованих коштів, що становить суму, 

розраховану на правопопередника. 
У згаданому вище випадку: 

1) розмір допомоги визначається без урахування гарантованих коштів, які 

можуть належати правонаступникам та особам, зазначеним у ст. 14 абз. 1 п. 
1 і 2 Закону «Про SKOK», для діяльності, яка здійснюється окремо від 

діяльності, яка є основою для створення гарантованих коштів 

правопопередника; 

2) право на отримання гарантованих коштів визначається відповідно до 

положень, що визначають наслідки даного виду правонаступництва та 
правил розпорядження майном, що належало правопопереднику. 

8. Детальна інформація про діючу систему гарантування доступні на 

вебсайтах www.bfg.pl, www.kasastefczyka.pl та у відділеннях Каси. 

§ 40 

Депозитний договір не може містити положення, відмінні від положень, що 

мстяться в Положенні. У такому випадку перевагу мають положення 
депозитного договору. 

§ 41 

Це положення набуває чинності 19 квітня 2022 року. 

 
Положення затверджено рішенням Правління Кооперативної ощадно-
позикової каси ім. Францішка Стефчика від 15 квітня 2022 року. 

http://www.bfg.pl/
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