Informacja o trybie i warunkach uzyskania gwarancji
depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
Środki klientów zgromadzone w Getin Noble Banku S.A. objęte są obowiązkową gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na mocy ustawy
z dnia 10 czerwca 2016 r.o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.
z 2016, poz. 996 z późn. zmianami), dalej zwaną „Ustawa”. Wypłata chronionych środków następuje, gdy instytucja finansowa – bank lub kasa
przechodzi przymusową restrukturyzację i ogłasza upadłość.
GWARANCJĄ BFG OBJĘTE SĄ:
−
−
−
−

Osoby fizyczne
Osoby prawne
Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi
Szkolne kasy oszczędnościowe i Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe

GWARANCJĄ BFG NIE SĄ OBJĘTE ŚRODKI:
Podmiotów wymienionych w art. 22 ust 1. Ustawy, m.in.:
− Skarbu Państwa
− Narodowego Banku Polskiego
− Banków i instytucji kredytowych wymienionych w ustawie Prawo bankowe
− Instytucji finansowych takich jak domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń
− Jednostek samorządu terytorialnego
− A także innych podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez bank lub kasę objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów.
WYSOKOŚĆ GWARANCJI BFG:
Dla jednego klienta suma gwarancji wynosi równowartość 100 000 euro w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania depozytów (Getin
Bank i Noble Bank to jeden podmiot – Getin Noble Bank S.A). Zgromadzone w banku depozyty przy naliczeniu gwarancji sumują się, a każdemu
klientowi przysługuje odrębny limit gwarancji, nawet jeśli środki przechowywane były na koncie wspólnym. W przypadku, gdy środki na rachunku
pochodzą z wypłaty odprawy, odszkodowania, zbycia nieruchomości lub z innego tytułu wskazanego w Ustawie wysokość gwarancji może ulec zmianie
zgodnie z zapisami Ustawy (Art. 24, pkt 3.).
TRYB WYPŁATY ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH PRZEZ BFG:
Za wypłatę środków gwarantowanych klientom (a także spadkobiercom klientów) upadającego podmiotu odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
W momencie spełnienia warunków do wypłacenia świadczeń, BFG informuje, który podmiot będzie wypłacał należne deponentom świadczenia oraz
określa tryb wypłaty tych świadczeń. Wskazując podmiot odpowiedzialny za wypłatę środków, BFG kieruje się dobrem klientów oraz dbałością
o zachowanie terminowości wypłat.
Wypłaty standardowo przysługującej gwarancji (w kwocie równowartości w złotych do 100 000 euro) powinny nastąpić w terminie 7 dni roboczych od
dnia spełnienia warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 10 wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.
W szczególnych przypadkach (określa je art. 36 ustawy) termin wypłaty może się wydłużyć. Należy pamiętać, że roszczenie po upływie 5 lat od dni
spełnienia warunku gwarancji (np. upadłość banku) przedawnia się.
Tożsamość deponentów uprawnionych do odbioru gwarantowanego świadczenia w instytucji wskazanej przez BFG potwierdzana jest w następujący
sposób:
− Osoby fizyczne: dane z dokumentu tożsamości, tj. imię i nazwisko, pesel lub data urodzenia dla osób nieposiadających numeru pesel,
− Osoby prawne (firmy) – nazwa firmy, form organizacji, siedziba i adres firmy, numer z właściwego rejestru.
Szczegółowe informacje o zasadach wypłaty świadczeń objętych gwarancją można uzyskać na stronie internetowej Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego www.bfg.pl lub na bezpłatnej infolinii BFG: 800 569 341.

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku dostępne są na www.gnb.pl
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