Informacja o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego
funkcjonowania
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie,
zwana dalej Kasą, uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów funkcjonującym
na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej ustawą o BFG.

Zakres ochrony gwarancyjnej
W przypadku kasy objętej obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów środkami objętymi
ochroną gwarancyjną są:
1) 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;
2) inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez kasę rachunków deponenta, o których
mowa w pkt 1;
3) należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych;
4) należności z tytułu kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu członka kasy w wysokości
nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym
środowisku oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, o ile stały się wymagalne przed
dniem spełnienia warunku gwarancji.

Ochrona gwarancyjna nie obejmuje:
1) środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich;
2)
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. Do obliczenia wartości euro w
złotych, o których mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku
gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;
3)
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.

Środki objęte ochroną gwarancyjną
Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są środki w złotych.
Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone na początek
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.

Podmioty będące deponentem:
W przypadku kasy deponentem (osobą uprawnioną do wypłaty kwoty w wysokości odpowiadającej
środkom gwarantowanym) są:
1) osoby fizyczne;
2) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi;
4) spółdzielnie;
5) związki zawodowe;
6) wspólnoty mieszkaniowe.

Maksymalna wysokość gwarancji
Środki objęte ochroną gwarancyjną w kasie są objęte tą ochroną od dnia ich wniesienia na rachunek
w kasie, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w
przypadku należności wynikających z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych, o ile
rozliczenie zostało dokonane przed dniem spełnienia warunku gwarancji, do wysokości
równowartości w złotych 100 000 euro - w całości.
Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji,
ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
Powyższa kwota określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach w danej kasie
posiadał on środki pieniężne lub z tytułu ilu wierzytelności przysługują mu należności od danej kasy.

Dzień spełnienia warunku gwarancji
W przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest to dzień zawieszenia działalności
kasy wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu działalności kasy i ustanowienia
zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego
sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub dzień wystąpienia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.

Wypłata środków gwarantowanych
W dniu spełnienia warunku gwarancji deponent nabywa w stosunku do Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, na warunkach określonych w ustawie o BFG, uprawnienie do świadczenia

pieniężnego. Świadczenie pieniężne jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia
spełnienia warunku gwarancji.

Przedawnienie roszczeń z tytułu gwarancji
Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku
gwarancji.

Dochodzenie roszczeń przekraczających maksymalną wysokość gwarancji lub nieobjętych
systemem gwarantowania.
Deponent jest uprawniony do dochodzenia od kasy roszczeń wykraczających ponad maksymalną
wysokość gwarancji lub nieobjętych systemem gwarantowania.

Podwyższone gwarancje
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, jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
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 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 jego rzecz umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej
wspólności majątkowej,
3) nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania 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, zwanej dalej "Kodeksem pracy", 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 równowartość w złotych 100 000 euro).
Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania
depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.
W całości, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności,
gwarantowane są środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzące z wypłaty
odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks postępowania karnego.

