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ZASADY GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
Idea Bank Spółka Akcyjna („Bank”) uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.
z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) środki pieniężne zgromadzone w Banku
przez deponentów na rachunkach imiennych oraz należności deponentów wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub w walutach obcych,
według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, powiększone o naliczone
odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, są - z wyjątkami ściśle określonymi
w tej ustawie i wymienionymi poniżej - objęte gwarancją Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z siedzibą w Warszawie.
Wysokość gwarancji
Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania
w 100% 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. Powyższa kwota określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości
i na ilu rachunkach deponent posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności
przysługują mu należności od Banku. Do obliczenia równowartości euro w złotych stosuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany
przez Narodowy Bank Polski.
Deponenci
Deponentami, których środki pieniężne zgromadzone w Banku obejmuje gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są:
1) będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania:
a) osoby fizyczne,
b) osoby prawne,
c) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają
zdolność prawną,
2) szkolne kasy oszczędnościowe oraz pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,
3) osoby, które poniosły koszty pogrzebu zmarłego posiadacza rachunku bankowego oraz osoby wskazane w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
posiadacza rachunku bankowego, o ile ich wierzytelność do Banku stała się
wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji, z wyłączeniem:
a) Skarbu Państwa,
b) banków krajowych, banków zagranicznych oraz instytucje kredytowe
w rozumieniu ustawy- Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z późn. zm.),
c) spółek prowadzących giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny
system obrotu, firm inwestycyjnych, zagranicznych firm inwestycyjnych, zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność maklerską oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384),
d) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz.
853 i Nr 127, poz. 858) oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
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.),
e) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających, oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),
f) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

g)

h)

i)

j)

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228),
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia
5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613),
osób posiadających w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5 % ogólnej liczby na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale
zakładowym Banku, a także osób, 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,
członków zarządu i rady nadzorczej Banku oraz osób pełniących w Banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w Centrali Banku, jak
również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów 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,
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.

W przypadku prowadzenia przez Bank 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.
W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem jest ta spółka.
Ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają także depozyty
w przypadku, gdy:
a) w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, Bank
wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne,
b) w związku z usługami świadczonymi przez Bank, w szczególności polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać
jakiekolwiek wierzytelności osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem z usług Banku wobec innego podmiotu, który nie jest objęty
systemem gwarantowania.
Sposób wypłaty środków
gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Spełnieniem warunku gwarancji w odniesieniu do Banku jest wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu
zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W przypadku spełnienia się warunku gwarancji wypłat środków gwarantowanych dokonuje zarząd
komisaryczny lub podmiot, z którym Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawrze umowę o dokonanie wypłat. Wypłaty dokonywane są terminach i miejscach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Roszczenia z tytułu gwarancji depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.
Odzyskanie części środków, które nie są gwarantowane
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowi wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału
majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego.
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Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).

