Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie informuje, że 9 października 2016 r.
weszła w życie ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Mikołowski Bank Spółdzielczy
w Mikołowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą
z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz.1937
tj. z dnia 2017.10.19).
Celem obowiązkowego systemu gwarantowania jest zapewnienie Klientom wypłat, do
wysokości określonej ustawą, środków pieniężnych zgromadzonych w Banku na
rachunkach imiennych oraz należności wynikających z innych czynności bankowych
w razie upadłości Banku.
Gwarancji podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe złożone przez:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność
prawną (w przypadku prowadzenia przez Bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej,
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem jest ta spółka),
- szkolne kasy oszczędnościowe ,
- pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe.
W przypadku rachunków kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze
współposiadaczy rachunku, gdyż
każdy z tych współposiadaczy uważany jest za
deponenta. W tym celu środki na rachunku dzielone są między wszystkich
współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień
nie ma - na tyle równych części, ilu jest współposiadaczy.
Depozyty są objęte ochroną gwarancyjną w danym podmiocie objętym systemem
gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek w tym podmiocie do wysokości
równowartości w złotych 100 000 euro – w całości.
W przypadku , gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:
a) odpłatnego zbycia:
- nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r poz.1332 tj.
z dnia 2017.07.06), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
- prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r poz.1332 tj. z dnia 2017.07.06) lub udziału w takim prawie,
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- samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. po.1892 t. j. z dnia 2015.11.18) 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 ,
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub
udziału w takim prawie .
b) jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
c) wykonania na jego rzecz umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu
małżeńskiej wspólności majątkowej,
c) nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania
zachowku,
d) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze
śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
e) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby
ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
f) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach
odrębnych,
g) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 tj. z dnia
2016.10.12) ;
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 niż limit równowartości w złotych 100 000 euro.
W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z
wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za
doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552
ustawy – Kodeks postępowania karnego, są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie
3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po
tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania
depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000
euro.
Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych, bez względu na to,
w jakiej walucie były depozyty objęte gwarancjami.

Arkusz informacyjny dla deponentów – do pobrania
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