
АРКУШ ДЛЯ ДЕПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

Депозити в АТ Bank Handlowy w Warszawie 

гарантуються: 
Банківський фонд гарантування депозитів1) 

Сфера захисту: 

рівновартість у злотих 100 000 євро стосовно кожного 

депонента в одному суб’єкті, охопленому системою 

гарантування.2) 

АТ Bank Handlowy w Warszawie використовує наступні товарні знаки: 

Citi Handlowy. 

Якщо депонент володіє більшою кількістю 

депозитів у тому самому суб’єкті, який 

охоплений системою гарантування:  

всі депозити в одному й тому ж суб’єкті, охопленому системою 

гарантування сумуються, а сума підлягає ліміту рівновартості у злотих 

100 000 euro 3) 

Якщо депонент володіє спільним рахунком з 

іншою особою / іншими особами: 
ліміт рівновартості у злотих 100 000 євро застосовується до 

кожного з депонентів окремо4) 

Період виплати у випадку неплатоспроможності 

суб’єкта охопленого системою гарантування: 7 робочих днів5) 

Валюта виплати: Злотий 

Контакт: 

  Банківський фонд гарантування депозитів 

  вул. кc. Ігнація Яна Скорупки 4 

00-546 Варшава

Телефон: 800 569 341

Факс: 22 58 30 589

E-mail: kancelaria@bfg.pl

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

Підтвердження отримання 

депонентом:6) 

mailto:kancelaria@bfg.pl
http://www.bfg.pl/


Додаткова інформація: 

1) Система відповідальна за захист депозиту.

Банківський фонд гарантування депозитів є відповідальним за захист депозитів.

2)3) Загальна сфера захисту.

Якщо депозит є недоступним, оскільки суб’єкт, охоплений системою гарантування не є в змозі виконати свої фінансові

зобов’язання, виплати на користь депонентів здійснює Банківський фонд гарантування депозитів. Максимальна сума

виплати у злотих є рівнозначною 100 000 євро щодо кожного депонента в одному суб’єкті, охопленому системою

гарантування. Це означає, що з метою визначення суми охопленої гарантією сумуються всі депозити, розміщені у тому ж

суб’єкті, охопленому системою гарантування. До прикладу, якщо депонент володіє сумою у злотих рівнозначною 90 000

євро на ощадному рахунку і рівнозначною 20 000 євро на поточному рахунку у тому самому об’єкті, охопленому системою

гарантування, виплачується лише сума рівнозначна у злотих 100 000 євро. Даний метод також застосовується у випадку,

коли суб’єкт охоплений системою гарантування провадить діяльність під різними товарними знаками. АТ Bank Handlowy

w Warszawie діє також під назвою Citi Handlowy. Це означає, що сума всіх депозитів, розміщений під одним або багатьма з

цих товарних знаків, гарантується разом у розмірі рівновартості в злотих 100 000 євро.

Для обрахунку рівнозначності євро у злотих приймається середній курс, який оголошується Національним банком Польщі

станом на день виконання умови гарантування, у трактуванні ст. 2 пункт 10 закону від 10 червня 2016 р. Про Банківський

фонд гарантування депозитів, систему гарантування депозитів та примусову реструктуризацію (Дз. У. поз. 996), щодо

даного суб’єкта, охопленого системою гарантування депозитів.

4) Ліміт захисту спільних рахунків.

У випадку спільних рахунків ліміт рівнозначності у злотих 100 000 євро застосовується до кожного з депонентів. Однак

депозити на рахунку, до якого є уповноваженими одна або більше осіб в якості членів партнерства, асоціації або

організаційного підрозділу без статусу юридичної особи, якій окремий закон надає правоздатність, з метою визначення

верхнього ліміту рівнозначності в злотих 100 000 євро, сумуються і трактуються як депозит одного депонента.

У випадку, коли кошти і дебіторська заборгованість депонента, який є фізичною особою походять з:

1) продажу за плату:

a) нерухомості забудованої житловим односімейним будинком у трактуванні норм закону від 7 липня 1994 р.

- Будівельне законодавство (Дз.У. з 2016 р., поз. 290, з подальшими змінами), її частини або частки у

такій нерухомості,

b) права на користування землею, яка є власністю держави та передана у довгострокову оренду,  забудованою

житловим односімейним будинком у трактуванні норм закону від 7 липня 1994 р. - Будівельне законодавство

або частки у такому праві,

c) самостійного житлового приміщення у трактуванні норм закону від 24 червня 1994 р. Про власність на

житлові приміщення (Дз. У. з 2015 р. поз. 1892), що є окремою нерухомістю або ж частки у правах на це

житлове приміщення,

d) кооперативного права власності на приміщення житлового призначення або частки у такому праві

– якщо збут не відбувся у рамках здійснюваної господарської діяльності,

2) виконання на користь депонента поділу майна на договірній основі або у судовому порядку після припинення

подружньої майнової спільності,

3) отримання депонентом спадщини, виконання на його користь запису або отримання ним заощаджених резервів,

4) виплати страхової суми на підставі договору про страхування життя у зв’язку зі смертю застрахованої особи або

досягнення нею відповідного віку,

5) виплати страхової суми на підставі договору страхування від нещасливих випадків у зв’язку із пошкодженням

тіла, порушенням здоров’я або смертю застрахованої особи внаслідок нещасливого випадку,

6) виплати вихідної допомоги на умовах та у розмірі, визначеному окремити приписами,

7) виплати пенсійної допомоги або ренти, про яку йдеться в ст. 921 § 1 закону від 26 червня 1974 р. - Кодекс праці (Дз. У. з

2014 р. поз. 1502, з подальшими змінами) або в окремих приписах, на умовах і у розмірі, визначених тими приписами -

вони охоплені гарантійним захистом, протягом 3 місяців з дня надходження засобів на рахунок або виникнення

дебіторської заборгованості, до розміру, що становить різницю між двократним лімітом рівнозначності в злотих

100 000 євро та сумою решти коштів і дебіторської заборгованості депонента, однак що не перевищує  ліміт рівнозначності

в злотих 100 000 євро. Після закінчення даного терміну кошти і дебіторська заборгованість депонента охоплені

обов’язковою системою гарантування депозитів на загальних підставах, тобто до розміру рівнозначності в злотих

100 000 євро.

Додаткову інформацію можна отримати, відвідавши наступну інтернет - сторінку: https://www.bfg.pl.
5) Виплата. 



Суб’єктом відповідальним за виплату коштів гарантованих Банківським фондом гарантування депозитів (вул. кс. Ігнатія Яна 

Скорупки 4, 00-546 Варшава, тел. 800 569 341, факс: 22 58 30 589, e-mail: kancelaria@bfg.pl, інтернет-сторінка: https://www.bfg.pl). 

Виплата відбувається (у сумі рівнозначній у злотих 100 000 євро) найпізніше протягом 7 робочих днів з дня виконання умови 

гарантії, про яку йдеться у ст. 2 пункту 10 закону від 10 червня 2016 р. про Банківський фонд гарантування депозитів, систему 

гарантування депозитів та примусову реструктуризацію, щодо даного суб’єкта, охопленого системою гарантування депозитів. У 

випадках визначених у ст. 36 закону від 10 червня 2016 р. про Банківський фонд гарантування депозитів, систему гарантування 

вкладів та примусову реструктуризацію 7-денний термін може бути продовжено.  Якщо виплата гарантованих коштів не 

відбулася протягом цих термінів, слід зв’язатися з Банківським фондом гарантування депозитів, оскільки термін подання вимог 

щодо їх виплати може втратити давність. Подальшу інформацію можна знайти на наступній інтернет-сторінці: https://www.bfg.pl. 

6) У випадку, коли депонент користується інтернет-банкінгом, надання доступу до інформаційного листа та підтвердження його

отримання може відбутися за допомогою засобів електронної комунікації.

Інша суттєва інформація. Базово депозити всіх індивідуальних клієнтів і підприємств захищаються системами гарантування 

депозитів. Інформація про винятки, що діють стосовно визначених депозитів розміщуються на інтернет-сторінці відповідної 

системи гарантування депозитів. На відповідне питання також суб’єкт охоплений системою гарантування надає інформацію про 

те, чи визначені продукти охоплюються захистом, чи не охоплюються захистом. Якщо депозити гарантуються, суб’єкт, 

охоплений системою гарантування підтверджує це також у виписці з рахунку.  
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