
TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO  

NA PODSTAWIE USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM 

1. Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych bez względu na to, w 

jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone w banku. Do obliczania 

równowartości euro oraz innych walut obcych w złotych stosuje się kurs średni 

Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez 

Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu 

zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do 

właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. 

2. W przypadku spełnienia warunku gwarancji zarząd komisaryczny sporządza listę osób 

uprawnionych (deponentów) do otrzymania środków gwarantowanych przez BFG wraz z 

wyliczeniem należnych im kwot. Listę sporządza się niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 3 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. Wypłaty 

gwarantowanych środków dokonuje się w terminie 20 dni roboczych od dnia spełnienia 

warunku gwarancji, Termin ten może zostać przez Komisję Nadzoru Finansowego 

przedłużony nie więcej niż o 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia okoliczności 

uniemożliwiających wypłatę gwarantowanych środków, w szczególności ze względu na 

nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych banku lub w funkcjonowaniu 

systemu wyliczania. Deponenci mogą zwracać się po odbiór gwarantowanych środków 

również w terminie późniejszym bezpośrednio do BFG w ciągu 5 lat od dnia spełnienia 

warunku gwarancji. Informacja o czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w piśmie o 

zasięgu ogólnopolskim oraz przekazuje podmiotom objętym systemem gwarantowania.  

3. Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli 

deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom 

prawnym. Istnieje jednak obowiązek zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych 

deponentowi w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na 

podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tj. gdy 

środki objęte gwarancją mogą być związane z procederem zwanym "praniem pieniędzy", 

czyli procederem obejmującym wszelkiego rodzaju operacje finansowe mające na celu 

wprowadzenie do legalnego obrotu wartości majątkowych, które pochodzą z nielegalnych 

źródeł. 

4. 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. 

5. Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunkach, która nie jest objęta limitem (równowartość w złotych 100 000,00 euro) 

gwarantowanym przez BFG; jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego 

z masy upadłościowej banku. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 

5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. 

 

 


