I.

INFORMACJA O UCZESTNICTWIE W OBOWIĄZKOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA
DEPOZYTÓW I ZASADCH JEGO FUNCJONOWANIA

Santander Bank Polska SA jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania w
rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z dnia 8 lipca 2016 r., poz. 996),
zwanej dalej „Ustawą”.

Wyciąg z Ustawy (oraz uzupełniająco z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 575/2013, Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku ( 1 ) i spółki zarządzania
aktywami)
Deponent – osoba lub podmiot uprawnione do świadczenia pieniężnego, o których mowa w art. 20 i
art. 21;
Art. 17. 1. W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym
systemem gwarantowania depozytów środkami objętymi ochroną gwarancyjną są:
1) środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w przypadku
których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego, niezależnie od wadliwości
prawnej tej umowy, a także jej nieważności, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 26
ust. 2 i 3;
2) inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 1, 2 i 6 ustawy – Prawo bankowe; [ tj. 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych
na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych
wkładów; 2) prowadzenie innych rachunków bankowych; 6) przeprowadzanie bankowych
rozliczeń pieniężnych]
3) kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 i art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, z
zastrzeżeniem art. 52, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
[tj. w przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank
jest obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu
posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość
poniesionych przez nią kosztów - w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia
pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku; Posiadacz rachunku
oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej
lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub
rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej - dyspozycja wkładem na wypadek śmierci]
4) należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone
dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami

depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.
2. Ochrona gwarancyjna, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje:
1) środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni;
2) środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w
okresie2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza
dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż
równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną
gwarancyjną;
3) pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz
elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.
3. Do obliczenia wartości euro w złotych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przyjmuje się kurs średni z
dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
Art. 19. 1. Środkami objętymi ochroną gwarancyjną, o których mowa w art. 17 i art. 18, są środki w
złotych lub w walucie obcej.
2. Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia
spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie
od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku
gwarancji.
3. Ustalenia wartości w złotych środków w walucie obcej dokonuje się według kursu stosowanego
do ustalenia stanu ksiąg rachunkowych na dzień spełnienia warunku gwarancji.
Art. 20. W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem
gwarantowania depozytów uprawnione do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 35 ust.
2, z zastrzeżeniem art. 22, są:
1) osoby fizyczne;
2) osoby prawne;
3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną;
4) szkolne kasy oszczędnościowe;
5) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.
Art. 22. 1. Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:
1) Skarbu Państwa;
2) Narodowego Banku Polskiego;
3) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie –
Prawo bankowe;
4) kas i Kasy Krajowej;
5) Funduszu;
6) instytucji finansowych;

7) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i
uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25
tego rozporządzenia;

8) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem
gwarantowania depozytów;
9) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów
reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
10) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych,
spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.6));
11) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych
towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 291 i 615);
12) jednostek samorządu terytorialnego;
13) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz
państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek
samorządu terytorialnego tych państw.
Zgodnie z Art. 2 pkt 24 Ustawy instytucja finansowa to instytucja finansowa, o której mowa w art. 4
ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 575/2013, tj. przedsiębiorstwo inne niż „instytucja” w
rozumieniu Rozporządzenia, którego podstawową działalnością jest nabywanie pakietów akcji lub
wykonywanie co najmniej jednego spośród rodzajów działalności wymienionych w pkt 2–12 i pkt 15
załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE, pojęcie to obejmuje finansowe spółki holdingowe, finansowe
spółki holdingowe o działalności mieszanej, instytucje płatnicze w rozumieniu dyrektywy 2007/64/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach
rynku ( 1 ) i spółki zarządzania aktywami, nie obejmuje jednak ubezpieczeniowych spółek
holdingowych i ubezpieczeniowych spółek holdingowych prowadzących działalność mieszaną.
„Instytucja” (art. 4 ust. 1 pkt 3) oznacza instytucję kredytową (przedsiębiorstwo, którego działalność
polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od klientów oraz na
udzielaniu kredytów na swój własny rachunek – art. 4 ust. 1 pkt 1) lub firmę inwestycyjną – art. 4 ust.
1 pkt 2 (osoba fizyczna lub prawna określona w art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE, które
podlegają wymogom nałożonym tą dyrektywą, z wyjątkiem:
a) instytucji kredytowych;
b) przedsiębiorstw miejscowych;
c) firm, które nie mają zezwolenia na świadczenie usługi dodatkowej, o której mowa w pkt 1
sekcji B załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE, i które wykonują wyłącznie jedną lub więcej z
usług inwestycyjnych i rodzajów działalności inwestycyjnej wymienionych w pkt 1), 2), 4) i 5)
sekcji A załącznika I do wspomnianej dyrektywy i które nie mają zezwolenia na

przechowywanie środków pieniężnych ani papierów wartościowych swoich klientów i które z
tego powodu nie mogą w żadnym momencie być zadłużone wobec tych klientów)

Rodzaje działalności, o których mowa w pkt 2-12 i pkt 15 załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE, to:
1. Przyjmowanie depozytów i innych środków podlegających zwrotowi.
2. Udzielanie kredytów, w tym między innymi: kredyt konsumencki, umowy kredytowe dotyczące
nieruchomości, faktoring z regresem lub bez, finansowanie transakcji handlowych (w tym
forfeiting).
3. Leasing finansowy.
4. Usługi płatnicze zgodnie z definicją w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2007/64/WE.
5. Emisja innych środków płatności i administrowanie nimi (np. czeków podróżnych i czeków
bankierskich), o ile działalność ta nie jest objęta pkt 4.
6. Gwarancje i zobowiązania.
7. Obrót na własny rachunek lub na rachunek klienta dowolną z następujących pozycji:
a) instrumentami rynku pieniężnego (czekami, wekslami, certyfikatami depozytowymi itp.);
b) b) dewizami;
c) c) opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu „futures”;
d) d) instrumentami stopy procentowej i wymiany walutowej;
e) e) zbywalnymi papierami wartościowymi.
8. Uczestniczenie w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług związanych z taką emisją.
9. Doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarczych w zakresie struktury kapitałowej, strategii
przemysłowej i kwestii z nimi związanych, jak również doradztwo i usługi dotyczące łączenia się
oraz nabywania przedsiębiorstw gospodarczych.
10. Pośrednictwo na rynku pieniężnym.
11. Zarządzanie portfelem i doradztwo inwestycyjne.
12. Przechowywanie papierów wartościowych i administrowanie nimi.
13. Emisja pieniądza elektronicznego.

Art. 24. 1. Środki, o których mowa w art. 17 i art. 18, są objęte ochroną gwarancyjną w danym
podmiocie objętym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek w tym
podmiocie, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w
przypadku należności wynikających z czynności bankowych lub z przeprowadzania przez kasę
rozliczeń finansowych, o ile czynność ta lub rozliczenie zostały dokonane przed dniem spełnienia
warunku gwarancji, do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro – w całości.
2. . Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku
gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
3. W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną, o których mowa w
art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 lub w art. 18 ust. 1 pkt 1–3, pochodzą z:
1) odpłatnego zbycia:

a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
i 961), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane lub udziału w takim prawie,
c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego odrębną
nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa
użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym
lokalem,
d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub
udziału w takim prawie – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej
działalności gospodarczej,
2) wykonania na jego rzecz umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej
wspólności majątkowej,
3) nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią
osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby
ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach
odrębnych,
7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.7)), zwanej dalej
„Kodeksem pracy”, lub odrębnych przepisach na warunkach i w wysokości określonych w
tych przepisach – są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu
środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy
dwukrotnością limitu określonego w ust. 1 a sumą pozostałych środków i należności
deponenta, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub w art. 18 ust. 1, nie wyższą jednak niż limit
określony w ust. 1, przy czym przepisu ust. 7 nie stosuje się. Po tym terminie środki i
należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach
określonych w ust. 1.
4. W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną, o których mowa w
art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 lub w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2, pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę
wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub
zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.8)), są one objęte ochroną gwarancyjną, w
terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości,
przy czym przepisu ust. 7 nie stosuje się. Po tym terminie te środki i należności są objęte
obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w ust. 1.
5. Roszczenie o wypłatę środków gwarantowanych należnych deponentowi ponad limit wskazany w
ust. 1 w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, powstaje po przedłożeniu Funduszowi przez
deponenta oświadczenia o zaistnieniu takiego przypadku wraz z dokumentami to

potwierdzającymi oraz po potwierdzeniu przez podmiot uprawniony do reprezentacji, że środki
lub należności deponenta, co do których deponent złożył to oświadczenie, były należne
deponentowi w dniu spełnienia warunku gwarancji.
6. W celu weryfikacji roszczeń, o których mowa w ust. 5, Fundusz jest uprawniony do dostępu do
danych dotyczących deponentów, nieruchomości, budynków mieszkalnych oraz lokali
mieszkalnych, zawartych w zbiorach prowadzonych przez podmioty lub osoby trzecie, w
szczególności danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Fundusz jest także uprawniony
do wglądu w akta księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości lub prawa, w związku ze zbyciem
których powstało roszczenie deponenta.
7. Kwota, o której mowa w ust. 1, określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku
do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach w jednym podmiocie
objętym systemem gwarantowania posiadał on środki pieniężne lub z tytułu ilu wierzytelności
przysługują mu należności od tego podmiotu objętego systemem gwarantowania.
8. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku
gwarancji.
Art. 26. 1. W przypadku prowadzenia przez podmiot objęty systemem gwarantowania jednego
rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach
określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym
zakresie – w częściach równych.
2. W przypadku prowadzenia przez podmiot objęty systemem gwarantowania rachunku
powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału
w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest
powiernik.
3. W przypadku prowadzenia przez podmiot objęty systemem gwarantowania rachunku firmy
inwestycyjnej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, lub uznanej firmy
inwestycyjnej z państwa trzeciego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia, na
którym zgodnie z art. 73 ust. 5a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zdeponowane są
środki pieniężne powierzone przez jej klientów w związku ze świadczeniem przez tę firmę usług
maklerskich, deponentem jest każdy z klientów w granicach wynikających z ich udziału w kwocie
zgromadzonej na rachunku.
4. Należności klientów niezaspokojone na zasadach, o których mowa w ust. 3, pozostają ich
wierzytelnością do firmy inwestycyjnej.
Art. 27. Deponent jest uprawniony do dochodzenia od podmiotu objętego systemem
gwarantowania roszczeń ponad kwotę określoną w art. 24 ust. 1 lub 3.
II.

INFORMACJA O BRAKU OCHRONY GWARANCYJNEJ

Ochrona gwarancyjna nie przysługuje:
-

w przypadku wierzytelności (należności/ środków pieniężnych) innych niż wskazane w art. 17 ust.
1, w tym wierzytelności powstałych wobec innego niż Bank podmiotu, który nie jest objęty
systemem gwarantowania, w związku z usługami świadczonymi przez Bank, w szczególności
pośredniczenia w zawieraniu umów (np. wierzytelności z tytułu zawartych umów ubezpieczenia
lub z tytułu nabytych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych),

-

w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 2 Ustawy,
podmiotom, o których mowa w art. 22 Ustawy.

Więcej informacji na temat zasad gwarantowania depozytów znajduje się na stronie internetowej
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem www.bfg.pl

