INFORMACJA
o uczestnictwie ING Banku Śląskiego S.A. w systemie gwarantowania środków pienięŜnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych lub naleŜnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych
dokumentami wystawionymi przez banki

Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych, w tym takŜe w ING Banku Śląskim S.A., są
chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości
ustawowo określonych kwot.
Wysokość gwarancji:
Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.
Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
•
•
•
•

osób fizycznych;
osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego;
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-poŜyczkowych.

Ochronie nie podlegają depozyty:
• Skarbu Państwa;
• instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność
maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze
emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
• kadry zarządzającej bankiem oraz jego głównych właścicieli banku.
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
• kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach
(np.: lokatach terminowych, bieŜących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym
banku;
• w przypadku rachunku wspólnego kaŜdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota
gwarantowana do wysokości gwarancji.
Waluta, w jakiej wypłacane są środki gwarantowane
NiezaleŜnie od waluty, w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje
w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu NBP z dnia upadłości.
Odzyskanie części depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (część
depozytu ponad kwotę 100 000,00 euro).
Część depozytów nieobjęta gwarancją BFG stanowi wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i moŜe
zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego.
W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec
klientów.
Sposób wypłaty środków gwarantowanych przez BFG
Środki gwarantowane są wypłacane na podstawie decyzji KNF o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu
zarządu komisarycznego oraz złoŜeniu wniosku o ogłoszenie upadłości - przez zarząd komisaryczny, podmiot
uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat w
miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez BFG Następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia
upadłości banku, naleŜne środki są wypłacane w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Dodatkowo informujemy, Ŝe szczegółowe informacje dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego znajdują
się na stronie www.bfg.pl

