
 
TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO  

NA PODSTAWIE USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM 
 
 

1. Przedmiotem gwarancji jest wierzytelność deponenta, w związku z którą z dniem spełnienia warunku gwarancji
nabywa  on  w  stosunku  do  Funduszu,  na  warunkach  określonych  w  Ustawie  o  Bankowym  Funduszu
Gwarancyjnym, uprawnienie do świadczenia pieniężnego.  

2. Uprawnienie  do  świadczenia  pieniężnego,  na  warunkach  określonych  w  ustawie  o  Bankowym  Funduszu
Gwarancyjnym  (zwanym  dalej  „BFG”),  deponent  nabywa  z  dniem  wskazanym  przez  Komisję  Nadzoru
Bankowego jako dzień spełnienia warunku gwarancji. 

3. Dzień spełnienia warunków gwarancji to dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień
zawieszenia  działalności  banku  i  ustanowienia  zarządu  komisarycznego,  o  ile  nie  został  on  ustanowiony
wcześniej,  oraz  wystąpienia  do  właściwego  sądu  z  wnioskiem  o  ogłoszenie  upadłości  lub  z  wnioskiem
o otwarcie  postępowania układowego.

4. Świadczenie  pieniężne  jest  płatne  w złotych.  Do  obliczania  równowartości  euro  oraz  innych  walut  obcych
w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji. 

5. Nie później niż w terminie 3 dni  roboczych od dnia zawieszenia działalności banku, zarząd komisaryczny lub
podmiot uprawniony do reprezentacji przekazuje do BFG listę deponentów.  

6. Wypłaty  środków  gwarantowanych  dokonuje  w  imieniu  i  na  rzecz  BFG  zarząd  komisaryczny,  podmiot
uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym zarząd BFG zawrze umowę o dokonanie wypłat środków
gwarantowanych w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku. 

7. Informacja  o  podmiocie,  za  pośrednictwem  którego  będą  dokonywane  wypłaty  środków  gwarantowanych,
czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz w placówkach banku, którego
działalność została zawieszona.  

8. Roszczenia  deponentów  z  tytułu  gwarancji,  nieujawnione  w  ramach  listy  deponentów,  BFG  zaspokaja
w terminie  7 dni  roboczych od otrzymania uzupełnionej  listy  deponentów  sporządzonej przez zarządcę lub
syndyka  lub  ustalonej  listy  wierzytelności  lub  wierzytelności  wobec  banku,  stwierdzonej  prawomocnym
orzeczeniem sądu. 

9. Jeżeli  w  dniu  spełnienia  warunku  gwarancji  uprawnienia  z  tytułu  środków  gwarantowanych  przysługiwały
następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt)1  i art. 56 ust. 1 ustawy
Prawo bankowe, i  niezależnie od przyczyny faktycznej i prawnej – nie zostały wykazane w systemie wyliczania
banku jako uprawnienia  następców lub ww.  osób,  BFG jest  zobowiązany do spełnienia  wyłącznie  jednego
świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych na rzecz ww. następców lub osób. Uprawnienia
do odbioru  środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określającymi
skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika
prawnego. 

10.Jeżeli  w  dniu  spełnienia  warunku  gwarancji  środki  gwarantowane  przysługiwały  wyłącznie  deponentowi,
a  następnie  weszły  do  majątku,  do  którego  uprawnienia  przysługują  następcy  lub  następcom  prawnym
deponenta ,  uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych,  o których
mowa w pkt.9. 

11.Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. 
12.Środki  gwarantowane  wypłacane  są  osobom  uprawnionym  do  ich  odbioru,  czyli  deponentom,  ich

pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym. 
13.W  przypadku,  gdy  środki  zdeponowane  na  rachunku  zostały  zablokowane  na  podstawie  przepisów

o  przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy  oraz  finansowaniu  terroryzmu,  wypłata  środków  gwarantowanych
deponentowi jest zawieszona na czas trwania blokady. Z ochrony systemu gwarantowania nie korzystają środki
w części, co do której prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono przepadek. 

14.W  przypadku  rachunku  wspólnego,  czyli  rachunku  prowadzonego  dla  kilku  osób,  kwota  gwarantowana
wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. Należność deponenta z tytułu rachunku
wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki pieniężne 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 każdej części. 

15.Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest
objęta limitem (równowartość w złotych 100 000 euro) gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie
postępowania upadłościowego z masy upadłościowej banku. 
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