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GWARANCJE BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
W trosce o bezpieczeństwo depozytów powierzanych bankom działającym w Polsce, na podstawie ustawy o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz.U. 2014.1866, z późn.zm.) utworzony został Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Depozyty zgromadzone w bankach w Polsce, w tym w Toyota Bank Polska S.A. są chronione przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie zawieszenia działalności oraz upadłości banku wypłaca środki 
gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot.

OCHRONIE PODLEGAJĄ IMIENNE DEPOZYTY ZŁOTOWE I WALUTOWE NASTĘPUJĄCYCH DEPONENTÓW:

• osób fizycznych, 
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
• szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

OCHRONIE NIE PODLEGAJĄ DEPOZYTY NALEŻĄCE DO:

• Skarbu Państwa
• banków krajowych i zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,
• podmiotów działających na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. biur maklerskich, Gieł-

dy Papierów Wartościowych S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.),
• podmiotów działających na podstawie ustawy o  działalności ubezpieczeniowej (krajowych i  zagranicznych 

zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego), podmiotów 
działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (funduszy i towarzystw inwestycyjnych, fundu-
szy zagranicznych, spółek zarządzających, oddziałów towarzystw inwestycyjnych),

• podmiotów działających na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (otwartych 
i pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych),

• kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych,
• osób posiadających w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej tak że osób, które w sto-

sunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje 
w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub po-
przedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.

• członków zarządu i rady nadzorczej banku, osób pełniących w Banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów 
w centrali jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów 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 warunków gwaran-
cji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunków gwarancji bądź w okresie bieżącego roku 
obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunków gwarancji.

BRAK OCHRONY GWARANCYJNEJ

Nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego depozyty (wierzytelności do banku) wynikające z do-
konanych z bankiem czynności innych niż czynności bankowe oraz wierzytelności powstałe wobec innego podmiotu, 
który nie jest objęty systemem gwarantowania, w związku z usługami świadczonymi przez Bank, w szczególności po-
legającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów np. gdy Bank pośredniczy w sprzedaży polisy ubezpieczeniowej 
i umowa jest zawierana z zakładem ubezpieczeń.
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Gwarancjom BFG nie podlegają
• papiery wartościowe inne niż opiewające wyłącznie na wierzytelność pieniężną,
• środki zdeponowane na rachunku uznanym w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot 

pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa albo za korzyść z  takiego przestępstwa lub za ich 
równowartość, w części co do której orzeczono przepadek

• listy zastawne

Istnieje obowiązek zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych deponentowi w przypadku, gdy środki zostały za-
blokowane na rachunku – zgodnie z obowiązującym prawem – w związku z praniem pieniędzy lub z finansowaniem 
terroryzmu.

WYSOKOŚĆ GWARANCJI

Obecnie w całości gwarantowane są depozyty do wysokości równowartości w złotych 100.000 euro. Do obliczania 
wartości euro oraz innych walut obcych przyjmowany jest średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia 
spełnienia warunku gwarancji.
Dniem spełnienia warunku gwarancji jest w przypadku banku krajowego, dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on 
ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Środki objęte są systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później niż w dniu po-
przedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, 
o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

Środki wypłacane są w złotych polskich bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone 
w banku. Kwota równowartości w złotych 100.000 euro określa maksymalna wysokość roszczeń deponenta w stosunku 
do BFG, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności 
przysługują mu należności w danym banku.

ZASADY OBLICZANIA KWOTY GWARANTOWANEJ:

• kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach 
terminowych, bieżących, oszczędnościowych) jednej osoby w danym banku,

• w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do 
wysokości gwarancji.

WALUTA W JAKIEJ WYPŁACANE SĄ ŚRODKI GWARANTOWANE

• niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych 
po przeliczeniu wartości wkładu walutowego według kursu NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji.

SPOSÓB OTRZYMANIA PRZEZ DEPONENTA ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH Z BFG:

Świadczenie pieniężne z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest płatne w złotych, w terminie 20 dni roboczych od 
dnia spełnienia warunku gwarancji. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę świadczenia 
pieniężnego w wyżej określonym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego przedłuża termin wypłat, nie dłużej jednak 
niż o 10 dni roboczych.

W przypadku spełnienia warunku gwarancji zarząd komisaryczny banku sporządza i przekazuje Bankowemu Fundu-
szowi Gwarancyjnemu listę deponentów.
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Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa w drodze, podawanej do publicznej wiadomości, uchwały, m.in.:

• informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych,
• sposób dokonywania wypłat, oraz
• zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta.

Wypłat środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rachunek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zarząd 
komisaryczny banku lub podmiot, z którym Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawrze umowę o dokona-
nie wypłat środków gwarantowanych. W przypadku ogłoszenia upadłości albo otwarcia postępowania układowego 
w trakcie dokonywania przez zarząd komisaryczny wypłat obowiązki związane z kontynuacją wypłat realizuje zarządca 
albo syndyk.

Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnione w ramach listy deponentów, Fundusz zaspokaja w terminie 
20 dni roboczych od dnia otrzymania uzupełnionej listy deponentów przez zarządcę masy upadłości albo syndyka lub 
ustalonej listy wierzytelności lub wierzytelności wobec podmiotu objętego obowiązkowym systemem gwarantowania, 
w stosunku do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu. 

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

ODZYSKANIE CZĘŚCI DEPOZYTÓW, KTÓRA NIE JEST GWARANTOWANA PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJ-
NY (CZEŚĆ DEPOZYTÓW PONAD KWOTĘ 100.000 EURO) 

Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta 
limitem gwarantowanym przez BFG w ramach postępowania upadłościowego. 

Cześć depozytów nie objęta gwarancją BFG stanowi wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zo-
stać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego. W przypadku 
nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów. 

DANE O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ TOYOTA BANK POLSKA S.A. 

Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej Toyota Bank Polska S.A. znajdują się pod adresem: 
www.toyotabank.pl/o-banku/dokumenty-prawne 

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem: 
www.bfg.pl, a także pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 800-569-341 lub +48 22 583 09 42

Data dokumentu: 30.06.2016 r.
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