
Інформаційний лист для вкладників 

Гарантію на депозити в 
VeloBank S.A. надає: 

Фонд гарантування вкладів1) 

Обсяг захисту: 

Еквівалент 100 000 євро в злотих щодо кожного 
вкладника в одному суб’єкті, охопленому системою 
гарантування.2) 
VeloBank S.A. користується наступними товарними 
знаками: Getin Bank, Noble Bank,VeloBank 

Якщо вкладник має більше 
депозитів у тому самому 
суб’єкті, охопленому системою 
гарантування: 

усі депозити у тому самому суб’єкті, охопленому 
системою гарантування, підсумовуються, а сума 
підлягає ліміту еквівалента 100 000 євро в злотих 3) 

Якщо вкладник має спільний 
рахунок з іншою особою / 
іншими особами: 

ліміт еквівалента 100 000 євро в злотих 
застосовується до кожного з вкладників окремо4) 

Період виплати у разі 
неплатоспроможності суб’єкта, 
охопленого системою 
гарантування: 

7 робочих днів5) 

Валюта виплати: Злотий 

Контакт: 

Фонд гарантування вкладів 
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 
00-546 Warszawa 
безплатна гаряча лінія: 800 569 341, факс: 22 58 30 
589 
e-mail: kancelaria@bfg.pl 

Додаткова інформація: https://www.bfg.pl/ 

Підтвердження отримання 
вкладником:6) 

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

1) Система, відповідальна за захист депозиту. 

Фонд гарантування вкладів відповідає за захист депозитів. 

2) 3) Загальний обсяг захисту. 

Якщо депозит є недоступний, оскільки суб’єкт, охоплений системою гарантування, є 

неспроможний виконати свої фінансові зобов’язання, виплату вкладникам здійснює 

Фонд гарантування вкладів. Сума виплати складає максимум еквівалент 100 000 євро в 

злотих щодо кожного вкладника в одному суб’єкті, охопленому системою гарантування. 

Це означає, що з метою визначення суми, охопленої гарантією, підсумовуються всі 

депозити, розміщені в тому самому суб’єкті, охопленому системою гарантування. 

Наприклад, якщо вкладник має еквівалент 90 000 євро в злотих на ощадному рахунку і 

еквівалент 20 000 євро в злотих на поточному рахунку у цьому ж суб’єкті, охопленому 
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системою гарантування, йому буде виплачено тільки суму еквівалента 100 000 євро в 

злотих. 

Цей метод застосовується також тоді, коли суб’єкт, охоплений системою гарантування, 

здійснює діяльність під різними товарними знаками. VeloBank S.A. діє також під назвою 

Getin Bank та Noble Bank, VeloBank. Це означає, що сума всіх депозитів, розміщених під 

одним або багатьма з цих товарних знаків, гарантується сумарно до розміру еквівалента 

100 000 євро в злотих. Для обрахування еквівалента євро в злотих приймається середній 

курс, оголошений Національним банком Польщі у день виконання умови гарантії, у 

розумінні п. 10 ст. 2 Закону від 10 червня 2016 р. «Про Фонд гарантування вкладів, 

систему гарантування депозитів та примусову реструктуризацію» (Вісник законів, ст. 

996), щодо даного суб’єкта, охопленого системою гарантування вкладів.  

4) Ліміт захисту спільних рахунків. 

У разі спільних рахунків ліміт еквівалента 100 000 євро в злотих застосовується до 

кожного з вкладників. Однак депозити на рахунку, користуватися яким мають право двоє 

або більше осіб як члени товариства, об’єднання або структурного підрозділу без статусу 

юридичної особи, за котрим окремий акт признає правоздатність, з метою обрахування 

верхнього ліміту еквівалента 100 000 євро в злотих підсумовуються і вважаються 

депозитом одного вкладника. 

У разі, якщо грошові кошти або депозити до запитання вкладника, який є фізичною 

особою, походять з: 

1. продажу: 

а) нерухомості, забудованої одноквартирним житловим будинком, у 

розумінні постанов Закону від 7 липня 1994 р. «Будівельне право» 

(Вісник законів від 2016 р., ст. 290 з пізн. змінами), її частини або частки 

в такій нерухомості, 

б) права постійного користування земельною ділянкою, забудованою 

одноквартирним житловим будинком, у розумінні постанов Закону від 7 

липня 1994 р. «Будівельне право» або частки в такому праві, 

в) самостійного житлового приміщення в розумінні постанов Закону від 24 

червня 1994 р. «Про власність приміщень» (Вісник законів від 2015 р., 

ст. 1892), який є окремою нерухомістю, або частки в такому приміщенні, 

земельної ділянки або частки в земельній ділянці або права постійного 

користування земельною ділянкою або частки в такому праві, 

пов’язаних з цим житловим приміщенням, 



г) кооперативного права власності на приміщення житлового призначення 

або частки в такому праві, – якщо цей продаж не відбувся в межах 

здійснюваної господарської діяльності, 

2. виконання стосовно вкладника умовного або судового поділу майна після 

припинення майнової спільності подружжя,  

3. набуття вкладником спадку, виконання стосовно нього запису або отримання 

ним обов’язкової частки у спадщині, 

4. виплати страхової суми за договором страхування життя внаслідок смерті 

застрахованої особи або досягення нею визначеного віку, 

5. виплати страхової суми за договором страхування від наслідків нещасних 

випадків у зв’язку з тілесним ушкодженням, розладом здоров’я або смертю 

застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, 

6. виплати вихідної допомоги за умов та у розмірі, визначених окремими 

постановами, 

7. виплати допомоги при виході на пенсію або виплати допомоги особам з 

інвалідністю, які втратили працездатність, згідно зі ст. 921 § 1 Закону від 26 

червня 1974 р. – Трудовий кодекс (Вісник законів від 2014 р., ст. 1502, з пізн. 

змінами) або окремими постановами, за умов та у розмірі, визначених цими 

постановами, 

на них поширюється гарантійний захист протягом 3 місяців від дня надходження на 

рахунок коштів або депозитів до запитання максимально у розмірі, який не перевищує 

різницю між двократним лімітом еквівалента 100 000 євро в злотих та сумою інших 

коштів і депозитів до запитання вкладника, але не є більшим, ніж ліміт еквівалента 

100 000 євро в злотих. Після закінчення цього строку на кошти та депозити до запитання 

поширюється обов’язкова система гарантування вкладів на загальних умовах, тобто 

максимально у розмірі еквівалента 100 000 євро в злотих. 

У разі, якщо кошти походять з виплати відшкодування за збитки внаслідок злочину або 

компенсації за заподіяну кривду, а також у разі відшкодування або компенсації, про які 

йдеться у ст. 552 Закону від 6 червня 1997 р. Кримінально-процесуального кодексу 

(Вісник законів, ст. 555 з пізн. змінами), на ці кошти поширюється гарантійний захист у 

повному обсязі протягом 3 місяців від дня надходження на рахунок коштів або депозитів 

до запитання. Після закінчення цього строку на кошти та депозити до запитання 

поширюється обов’язкова система гарантування вкладів на загальних умовах, тобто 

максимально у розмірі еквівалента 100 000 євро в злотих. 

Детальнішу інформацію можна отримати на вебсайті: https://www.bfg.pl. 

5) Виплата. 
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Суб’єктом, відповідальним за виплату гарантованих коштів, є Фонд гарантування вкладів 

(ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa), тел. 800 569 341 факс: 22 58 30 589, 

e-mail: kancelaria@bfg.pl, вебсайт: https://www.bfg.pl. 

Виплата здійснюється (у розмірі максимум еквівалента 100 000 євро в злотих) найпізніше 

протягом 7 робочих днів від дня виконання умови гарантії, про яку йдеться у п. 10 ст. 2 

Закону від 10 червня 2016 р. «Про Фонд гарантування вкладів, систему гарантування 

депозитів та примусову реструктуризацію» (Вісник законів, ст. 996), щодо даного 

суб’єкта, охопленого системою гарантування вкладів. У випадках, визначених ст. 36 

Закону від 10 червня 2016 р. «Про Фонд гарантування вкладів, систему гарантування 

депозитів та примусову реструктуризацію», 7-денний строк може бути продовжений. 

Якщо виплата гарантованих коштів не відбулася протягом цих строків, слід повідомити 

про це Фонд гарантування вкладів, оскільки може закінчитися строк давності внесення 

претензій щодо їхньої виплати. Детальнішу інформацію можна отримати на вебсайті: 

https://www.bfg.pl. 

6) Якщо вкладник користується інтернет-банкінгом, доступ до інформаційного 

листа, як і підтердження його отримання, може надаватися за допомогою 

засобів електронної комунікації. 

 

ІНШІ ВАГОМІ ЗАУВАЖЕННЯ 

Принципово вклади усіх фізичних та юридичних осіб захищаються системами гарантії 

вкладів. Інформація про винятки щодо деяких видів вкладів знаходиться на вебсайті 

компетентної системами гарантії вкладів. На відповідний запит інформація про те, чи на 

конкретні продукти поширюється захист, чи ні, надається також і суб’єктом, охопленим 

системою гарантування. Якщо вклади гарантовані, суб’єкт, охоплений системою 

гарантування, підтверджує це також на витязі з рахунку. 
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