Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(„BFG”) z dnia 14 grudnia 1994 r. (t.j.: Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.) podlegają depozyty (złotowe lub
walutowe) następujących deponentów:
1)
2)
3)
4)

osób fizycznych,
osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych,

będących stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadających wynikającą z czynności bankowych
wierzytelność, potwierdzoną dokumentami imiennymi wystawionymi przez bank, lub imiennymi świadectwami
depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
U. z2010 r. Nr 211, poz. 1384), do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania (m.in. BRE Banku
Hipotecznego), oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, z zastrzeżeniem
art. 26q ustawy o BFG, o ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji.
Dniem spełnienia warunku gwarancji jest, w przypadku banku krajowego, dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru
Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on
ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku podmiotów (rachunek wspólny), deponentem jest każdy
z tych podmiotów – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub
przepisów w tym zakresie – w częściach równych. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej,
jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem jest ta spółka.
Czyje depozyty nie podlegają ochronie?
Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie obejmują środków zdeponowanych w banku przez:
1) Skarb Państwa,
2) banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe w rozumieniu ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j.: Dz. U. z2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.),
3) spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy
inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r.
Nr 211, poz. 1384),
4) krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j.: Dz. U. z2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.) oraz Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.),
5) narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.),
6) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały
towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546, z późn. zm.),
7) otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze
towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 189, z późn. zm.),
8) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z
późn. zm.),
9) osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi
lub zależnymi w rozumieniu art. 3 pkt 16 i 17 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy osoby te
pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź
w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
10) członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i
zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w
przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku
obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
11) dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku
którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji
bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.

mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. +48 22 579 75 00/01, fax +48 22 579 75 04;
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000003753, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-23-16-250, o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym w wysokości 275.000.000 złotych.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie ?
Nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego depozyty (wierzytelności do banku) wynikające z
dokonanych z bankiem:
1) czynności bankowych nie potwierdzonych wystawionym przez bank dokumentem imiennym lub imiennym świadectwem
depozytowym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. wierzytelność wynikająca z bankowego
papieru wartościowego wydanego na okaziciela),
2) czynności innych niż czynności bankowe.
Zakres gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy
nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z
czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji – do wysokości
(łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w
umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych 100.000 euro – w 100 %.
Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez
Narodowy Bank Polski. Kwota równowartości w złotych 100.000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta
w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu
wierzytelności przysługują mu należności w danym banku. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat
od dnia spełnienia warunku gwarancji.
Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej mBanku Hipotecznego SA
Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej mBanku znajdują się pod adresem www.mhipoteczny.pl/raporty.
Tryb otrzymania przez deponenta świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Świadczenie pieniężne z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest płatne w złotych, w terminie 20 dni roboczych od dnia
spełnienia warunku gwarancji. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę świadczenia pieniężnego
w wyżej określonym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego przedłuża termin wypłat, nie dłużej jednak niż o 10 dni
roboczych.
W przypadku spełnienia warunku gwarancji zarząd komisaryczny banku sporządza i przekazuje Bankowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu listę deponentów.
Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa w drodze, podawanej do publicznej wiadomości, uchwały, m.in.:
1) informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych,
2) sposób dokonywania wypłat, oraz
3) zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta
Wypłat środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rachunek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zarząd
komisaryczny banku lub podmiot, z którym Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawrze umowę o dokonanie
wypłat środków gwarantowanych. W przypadku ogłoszenia upadłości w trakcie dokonywania przez zarząd komisaryczny
wypłat, obowiązki związane z kontynuacją wypłat realizuje zarządca masy upadłości banku albo syndyk.
Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnione w ramach listy deponentów, Fundusz zaspokaja w terminie 20
dni roboczych od dnia otrzymania uzupełnionej listy deponentów przez zarządcę masy upadłości albo syndyka lub
ustalonej listy wierzytelności lub wierzytelności wobec podmiotu objętego obowiązkowym systemem gwarantowania, w
stosunku do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu.
Deponent nie traci prawa dochodzenia swych roszczeń od banku ponad kwotę gwarantowaną (otrzymaną z Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego).
Część depozytu, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, stanowi wierzytelność deponenta do
masy upadłości banku i może 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.
Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem
www.bfg.pl, a także pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 800-569-341 / +48 22 583 09 42.
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