
Додаток № 3 до Правил рахунків ощадно-розрахункових, ощадних і термінових ощадних 
внесків 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ВКЛАДНИКІВ (ALIOR BANK SA) 

 

Вклади в Alior Bank Spółka 

Akcyjna гарантуються: 

Банківським Гарантійним Фондом1) 

Обсяг захисту: еквівалент 100 000 євро в злотих для кожного 

вкладника в одному суб'єкті, на який поширюється 

система гарантій. 2) 

Alior Bank Spółka Akcyjna 

використовує наступні товарні знаки: 

 

* 

  

 

* включаючи пункт обміну валюти Alior Bank 

Якщо у вкладника більше 

вкладів в тому самому суб'єкті, 

на який поширюється система 
гарантування: 

всі депозити в тому самому суб'єкті, на який 

поширюється система гарантій, підсумовуються, і сума 

обмежується еквівалентом 100 000 євро в злотих3) 

Якщо вкладник має спільний 

рахунок з іншою особою / 

іншими 
особами: 

ліміт еквівалента 100 000 євро в злотих поширюється на 

кожного з вкладників окремо4) 

Період виплати в разі 

неплатоспроможності 

суб'єкта, на який 

поширюється система 
гарантування: 

7 робочих днів5) 

Валюта виплат: Злотий 

Контакти: Банківський Гарантійний Фонд 

вул. кс. Ігнація Яна Скорупки 

4, 00-546 Варшава 
Телефон: 800 569 341 (*безплатна гаряча лінія) 

Факс: 22 58 30 589 
Електронна пошта: kancelaria@bfg.pl 

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

Підтвердження про 

отримання 

вкладником:6) 

 

………………………………………………. 
Додаткова інформація: 

1) Система, що відповідає за захист депозиту. Банківський Гарантійний Фонд відповідає за захист вкладів. 

2) 3) Загальний обсяг захисту. 

Якщо депозит недоступний через те, що суб'єкт, на який розповсюджується система гарантій, не в змозі виконати свої 

фінансові зобов'язання, виплата вкладникам провадиться Банківським Гарантійним Фондом. Максимальна сума платежу 

становить еквівалент 100 000 євро в злотих для кожного вкладника в одному суб'єкті, на який поширюється система 

гарантій. Це означає, що для визначення суми, що покривається гарантією, підсумовуються всі депозити, розміщені в тому 

самому суб'єкті, на який поширюється система гарантії. Наприклад, якщо вкладник має еквівалент 90 000 євро у злотих на 

ощадному рахунку та еквівалент 20 000 євро у злотих на поточному рахунку в тій же установі, на яку поширюється 

гарантійна схема, буде виплачено суму, еквівалентну 100 000 євро на злотих. 

Цей метод також використовується, коли організація, яку поширюється система гарантій, працює під різними товарними 

знаками. Alior Bank SA також працює під назвою Alior Bank S.A. Varsovia – Sucursala Bucuresti. Захист також поширюється на 

пункт обміну валют Alior Bank. Це означає, що сума всіх депозитів, розміщених під одним або декількома з цих товарних 

знаків, гарантується до еквівалента 100 000 євро в злотих. Для розрахунку еквівалента євро на злотих використовується 

середній обмінний курс, оголошений Національним банком Польщі на дату виконання умови гарантії, як визначено у ст. 2 
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п. 10 Закону від 10 червня 2016 р. про Банківський Гарантійний Фонд, систему гарантування вкладів та примусову 

реструктуризацію ("Законодавчий вісник" п. 996), стосовно даного суб'єкта, який поширюється система гарантування 

депозитів. 

 

4) Ліміт захисту спільних рахунків. У разі сумісних рахунків ліміт еквівалента 100 000 євро в злотих поширюється на кожного 

з вкладників. Однак вклади на рахунку, на який дві або більше особи уповноважені як члени товариства, асоціації або 

організаційної одиниці, яка не є юридичною особою, якій окремим актом була надана правоздатність, підсумовуються з 

метою розрахунку верхньої межі еквівалента 100 000 євро в злотих і розглядаються як вклад одного вкладника. У разі, якщо 

кошти або дебіторська заборгованість вкладника — фізичної особи отримані від: 

1) продажу: 

a) нерухомості, забудованої односімейним житловим будинком за змістом положень Закону від 7 липня 1994 

р. – Будівельне право ("Законодавчий Вісник" з 2016 р. п. 290, зі змінами), частини або частки у такій нерухомості, 

b) права безстрокового користування землею, забудованою одноквартирним житловим будинком, за змістом положень 

Закону від 7 липня 1994 р. – Будівельне право чи участь у такому праві, 

c) окремого житлового приміщення за змістом положень Закону від 24 червня 1994 р. про право власності на 

приміщення ("Законодавчий вісник" з 2015 р. п. 1892), що становить окреме нерухоме майно або частку в такому 

приміщенні, землю або частку в землі або право безстрокового користування землею або частку в такому праві, 

пов'язану з цим приміщенням, 

d) праві спільної власності на приміщення, призначені для проживання, або участь у такому праві 

- якщо продаж відбувся не в рамках здійснюваної підприємницької діяльності, 

2) здійснення на користь договірного вкладника або судового поділу майна після припинення спільної подружньої власності, 

3) придбання спадщини вкладником, здійснення запису або отримання обов'язкової частки у спадку для нього, 

4) виплати страхової суми за договором страхування життя у зв'язку зі смертю застрахованої особи або досягненням певного 

віку, 

5) виплати страхової суми за договором страхування від нещасних випадків у зв'язку з тілесним ушкодженням, розладом 

здоров'я або смертю застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, 

6) виплата вихідної допомоги на умовах та у розмірі, встановлених окремими положеннями, 

7) виплата вихідної допомоги при виході на пенсію або допомоги по інвалідності, передбачена ст. 921 § 1 Закону від 26 червня 
1974 р. – Трудовий кодекс ("Законодавчий 

вісник" з 2014 р. п. 1502, зі змінами), або окремих нормативно-правових актів на умовах та в розмірі, визначених цим 
положенням, 

– на них поширюється гарантійний захист протягом 3 місяців від дати надходження коштів на рахунок або створення 

дебіторської заборгованості, до різниці між подвійним лімітом еквіваленту 100 000 євро в злотих та сумою коштів, що 

залишилися та дебіторської заборгованості вкладника, але не вище ліміту в еквіваленті 100 000 євро в злотих. Після цієї дати 

кошти та дебіторська заборгованість вкладника покриваються системою обов’язкового гарантування вкладів на загальних 

умовах, тобто до суми в еквіваленті 100 000 євро в злотих. Якщо кошти надходять від виплати відшкодування шкоди, 

заподіяної злочином, або відшкодування заподіяної шкоди, компенсація чи відшкодування, згадані у ст. 552 Закону від 6 

червня 1997 р., 552 Закону від 6 червня 1997 р., – Кримінально-процесуальний кодекс ("Законодавчий вісник" п. 555, зі 

змінами), на них поширюється гарантійний захист, протягом 3 місяців з дати зарахування коштів на рахунок або виникнення 

дебіторської заборгованості – у повному обсязі. Після цієї дати кошти та дебіторська заборгованість покриваються системою 

обов’язкового гарантування вкладів на загальних умовах, тобто до суми в еквіваленті 100 000 євро в злотих. 

Додаткову інформацію можна отримати на наступному веб-сайті: https://www.bfg.pl. 

5) Оплата. Суб'єктом, відповідальним за виплату гарантованих коштів є Банківський Гарантійний Фонд 

вул. кс. Ігнація Яна Скорупки 4, 00-546 Варшава, Телефон: 800 569 341 (*безплатна гаряча лінія), Факс: 22 58 30 589, 

Електронна пошта: kancelaria@bfg.pl Веб-сайт: https://www.bfg.pl. Платіж провадиться (у сумі, еквівалентній 100 000 євро на 

злотих) не пізніше 7 робочих днів з дати виконання умови гарантії, зазначеної у ст. 2 п. 10 Закону від 10 червня 2016 р. про 

Банківський Гарантійний Фонд, систему гарантування вкладів та примусову реструктуризацію щодо даного суб'єкта, на який 

поширюється система гарантування депозитів. У випадках, визначених ст. 36 Закону від 10 червня 2016 р. про Банківський 

Гарантійний Фонд, систему гарантування вкладів та примусову реструктуризацію 7-денний термін може бути продовжений. 

Якщо виплата гарантованих коштів не відбулася у ці терміни, вам слід звернутися до Банківського Гарантійного Фонду, 

оскільки термін подання вимог щодо їх виплати може бути простроченим. Додаткову інформацію можна отримати на 

наступному веб-сайті: https://www.bfg.pl. 

6) Якщо вкладник використовує інтернет-банкінг, надання інформаційного листа та його отримання може бути підтверджено 

електронними засобами зв'язку. 

Інша важлива інформація. 

В принципі депозити всіх приватних клієнтів і підприємств захищені системами гарантування вкладів. Інформацію про 
винятки, що стосуються певних депозитів, можна знайти на веб-сайті відповідної схеми гарантування вкладів. За відповідним 
запитом організація, на яку поширюється гарантійна система, також надасть інформацію про те, чи гарантія на певні 
продукти поширюється. Якщо вклади гарантовані, суб’єкт, на який поширюється дія системи гарантій, також підтверджує це 
у виписці з рахунку. 
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