INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ORAZ ZAINTERESOWANYCH
KORZYSTANIEM Z USŁUG W SKOK „WISŁA” O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA
Informujemy, że Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „WISŁA” uczestniczy w ustawowym systemie
gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 996, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o BFG:, zastępująca dotychczasową ustawę z dnia 14 grudnia 1995r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości
określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.
Poniżej przedstawiamy zasady funkcjonowania systemu gwarantowania środków pieniężnych w SKOK „WISŁA”:
1. Podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczeń gwarancyjnych z 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:
 środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których
deponent jest stroną umowy rachunku, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej
nieważności;
 inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez Kasę rachunków deponenta, o których
mowa powyżej;
 należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez Kasę rozliczeń finansowych;
 kwoty osób, które przedłożyły rachunek stwierdzający poniesione koszty pogrzebu oraz osób
wskazanych w dyspozycji na wypadek śmierci, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia
warunku gwarancji,
do wysokości określonej ustawą, tj. do równowartości w złotych 100 000 euro – w 100 %.
3. Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są środki w złotych polskich lub w walucie obcej. 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.
4. Ochrona gwarancyjna BFG nie obejmuje:
a) środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni;
b) środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach, na których w okresie 2 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;
c) 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;
d) środki pieniężne i należności spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej oraz Krajowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo –Kredytowej
e) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania
depozytów.
5. W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną 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, z późn. zm.), jej części lub udziału
w takiej nieruchomości,
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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 rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej
wspólności majątkowej,
3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego 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.) 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 równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie
wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro.
Maksymalna wysokość roszczeń Posiadacza rachunku w stosunku do BFG wynosi 100 000 euro (łącznie z
odsetkami naliczonymi zgodnie z umową do dnia spełnienia warunku gwarancji), niezależnie od tego, w jakiej
wysokości i na ilu rachunkach Posiadacz rachunku posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują
mu należności w SKOK. Do obliczania równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia
warunku gwarancji, ogłaszany przez NBP.
W przypadku 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. Każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków
gwarantowanych.
Spełnienie warunku gwarancji następuje w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o
zawieszeniu działalności Kasy i ustanowienia zarządcy komisarycznego, o ile nie został ustanowiony wcześniej,
oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Kasy albo wystąpienia przez Fundusz
do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Kasy. Termin rozpoczęcia wypłat środków
gwarantowanych wynosi 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.
Z dniem spełnienia warunku gwarancji deponent nabywa w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
uprawnienie do świadczenia pieniężnego na warunkach określonych w ustawie o BFG. Roszczenia z tego tytułu
przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.
Szersze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej BFG: https://www.bfg.pl.

INFORMACJĘ O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ SKOK „WISŁA” przedstawia bilans i rachunek
wyników.
SKOK „WISŁA” kontynuuje swą misję, pozostając własnością swoich członków i zapewniając im bezpieczne i
dogodne usługi finansowe.
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