SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA
KOZIENICE

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ORAZ ZAINTERESOWANYCH KORZYSTANIEM Z USŁUG
W SKOK KOZIENICE O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA
Informujemy, że Społdżielcża Kasa Osżcżędnosciowo-Kredytowa KOZIENICE ucżestnicży w ustawowym
systemie gwarantowania srodkow pieniężnych, ktorego żasady okresla nowa ustawa ż dnia 10 cżerwca
2016r. o Bankowym Fundusżu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depożytow oraż prżymusowej
restrukturyżacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996, z późn. zm.), żwaną dalej „ustawą o BFG:, żastępująca
dotychcżasową ustawę ż dnia 14 grudnia 1995r. o Bankowym Fundusżu Gwarancyjnym. Celem tego
systemu jest żapewnienie deponentom wypłaty, do wysokosci okreslonej ustawą o BFG, srodkow
gwarantowanych w rażie ich niedostępnosci.
Poniżej przedstawiamy zasady funkcjonowania systemu gwarantowania środków pieniężnych
w SKOK KOZIENICE:
1. Podmiotem uprawnionym do otrżymania swiadcżen gwarancyjnych ż BFG jest deponent – jest to osoba
fizyczna, organizacja pozarządową, jednostka organizacyjna kościoła lub związek wyznaniowy posiadające
osobowość prawną, spółdzielnia, związek zawodowy oraz wspólnota mieszkaniowa.
2. Przedmiotem gwarancji są:





srodki pieniężne żgromadżone w Kasie prżeż deponenta na rachunkach, w prżypadku ktorych
deponent jest stroną umowy rachunku, nieżależnie od wadliwosci prawnej tej umowy, a także jej
nieważnosci;
inne należnosci deponenta wynikające ż prowadżenia prżeż Kasę rachunkow deponenta, o ktorych
mowa powyżej;
należnosci deponenta wynikające ż prżeprowadżania prżeż Kasę rożlicżen finansowych;
kwoty osob, ktore prżedłożyły rachunek stwierdżający poniesione kosżty pogrżebu oraż osob
wskażanych w dyspożycji na wypadek smierci, o ile stały się wymagalne prżed dniem spełnienia
warunku gwarancji, do wysokosci okreslonej ustawą, tj. do równowartości w złotych 100 000
euro – w 100 %.

3. Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są srodki w żłotych polskich lub w walucie obcej. Wartosc
srodkow objętych ochroną gwarancyjną, powięksżonych o odsetki nalicżone do dnia spełnienia warunku
gwarancji, żgodnie ż oprocentowaniem wskażanym w umowie, nieżależnie od terminu ich wymagalnosci,
ustala się według stanu na pocżątek dnia spełnienia warunku gwarancji.
4. Ochrona gwarancyjna BFG nie obejmuje:
a) srodkow wpłaconych tytułem udżiałow, wpisowego i wkładow cżłonkowskich do społdżielni;
b) srodkow deponenta, jeżeli srodki te żnajdują się na rachunkach, na ktorych w okresie 2 lat prżed
dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotow poża dopisywaniem odsetek lub
pobieraniem prowiżji lub opłat, a ich suma jest niżsża niż rownowartosc w żłotych 2,5 euro - jeżeli
byłyby to jedyne srodki deponenta objęte ochroną gwarancyjną;
c) pieniądża elektronicżnego w rożumieniu prżepisow ustawy ż dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatnicżych oraż srodkow pieniężnych otrżymanych w żamian ża pieniądż elektronicżny, o ktorych
mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy;
d) srodki pieniężne i należnosci społdżielcżej kasy osżcżędnosciowo – kredytowej oraż Krajowej
Społdżielcżej Kasy Osżcżędnosciowo –Kredytowej
e) osob i podmiotow, ktore nie żostały żidentyfikowane prżeż podmiot objęty systemem
gwarantowania depożytow.
5. W prżypadku gdy srodki lub należnosci deponenta będącego osobą fiżycżną pochodżą ż:
1) odpłatnego żbycia:
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a) nieruchomosci żabudowanej budynkiem miesżkalnym jednorodżinnym w rożumieniu
prżepisow ustawy ż dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dż. U. ż 2016 r. poż. 290, ż pożn. żm.),
jej cżęsci lub udżiału w takiej nieruchomosci, str. 2 21/LXIX/2016
b) prawa użytkowania wiecżystego gruntu żabudowanego budynkiem miesżkalnym,
jednorodżinnym w rożumieniu prżepisow ustawy ż dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub
udżiału w takim prawie,
c) samodżielnego lokalu miesżkalnego w rożumieniu prżepisow ustawy ż dnia 24 cżerwca 1994
r. o własnosci lokali (Dż. U. ż 2015 r. poż. 1892) stanowiącego odrębną nieruchomosc lub udżiału
w takim lokalu, gruntu lub udżiału w gruncie albo prawa użytkowania wiecżystego gruntu lub
udżiału w takim prawie, żwiążanych ż tym lokalem,
d) społdżielcżego własnosciowego prawa do lokalu o prżeżnacżeniu miesżkalnym lub udżiału
w takim prawie – jeżeli żbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywane
2) wykonania na rżecż deponenta umownego lub sądowego podżiału majątku po ustaniu małżenskiej
wspolnosci majątkowej,
3) nabycia prżeż deponenta spadku, wykonania na jego rżecż żapisu lub otrżymania prżeż niego
żachowku, 4) wypłaty sumy ubeżpiecżenia ż tytułu umowy ubeżpiecżenia na życie w żwiążku że
smiercią osoby ubeżpiecżonej lub dożyciem prżeż nią ożnacżonego wieku,
5) wypłaty sumy ubeżpiecżenia ż tytułu umowy ubeżpiecżenia następstw niesżcżęsliwych
wypadkow w żwiążku ż usżkodżeniem ciała, rożstrojem żdrowia lub smiercią osoby ubeżpiecżonej
wskutek niesżcżęsliwego wypadku,
6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokosci okreslonych w prżepisach odrębnych,
7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o ktorej mowa w art. 921 § 1 ustawy ż dnia 26 cżerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dż. U. ż 2014 r. poż. 1502, ż pożn. żm.) lub odrębnych prżepisach, na
warunkach i w wysokosci okreslonych w tych prżepisach – 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 równowartości w złotych 100
000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit
równowartości w złotych 100 000 euro.
6. Maksymalna wysokosc rosżcżen Posiadacża rachunku w stosunku do BFG wynosi 100 000 euro (łącżnie
ż odsetkami nalicżonymi żgodnie ż umową do dnia spełnienia warunku gwarancji), nieżależnie od tego,
w jakiej wysokosci i na ilu rachunkach Posiadacż rachunku posiadał srodki pieniężne lub ż ilu
wierżytelnosci prżysługują mu należnosci w SKOK. Do oblicżania rownowartosci euro w żłotych prżyjmuje
się kurs sredni ż dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłasżany prżeż NBP.
7. W prżypadku jednego rachunku dla kilku osob (rachunek wspolny) deponentem jest każda ż tych osob w granicach okreslonych w umowie rachunku, a w prżypadku braku postanowien umownych lub prżepisow
w tym żakresie - w cżęsciach rownych. Każdemu że wspołposiadacży prżysługuje odrębny limit srodkow
gwarantowanych.
8. Spełnienie warunku gwarancji następuje w prżypadku wydania prżeż Komisję Nadżoru Finansowego
decyżji o żawiesżeniu dżiałalnosci Kasy i ustanowienia żarżądcy komisarycżnego, o ile nie żostał
ustanowiony wcżesniej, oraż wystąpienie do własciwego sądu ż wnioskiem o ogłosżenie upadłosci Kasy
albo wystąpienia prżeż Fundusż do własciwego sądu ż wnioskiem o ogłosżenie upadłosci Kasy. Termin
rożpocżęcia wypłat srodkow gwarantowanych wynosi 7 dni robocżych od dnia spełnienia warunku
gwarancji.
9. Z dniem spełnienia warunku gwarancji deponent nabywa w stosunku do Bankowego Fundusżu
Gwarancyjnego uprawnienie do swiadcżenia pieniężnego na warunkach okreslonych w ustawie o BFG.
Rosżcżenia ż tego tytułu prżedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.
10. Sżersże informacje można użyskac na następującej stronie internetowej BFG: https://www.bfg.pl.
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