
 

 
 

    

WZÓR INFORMACJI DLA DEPONENTA 

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH 

NA RACHUNKU  

Środki zgromadzone na rachunku 
w Raiffeisen bank są chronione przez: 

Österreichische Raiffeisen-
Sicherungseinrichtung eGen. (1) 

Górny limit ochrony 100.000 EUR na deponenta na instytucję 
kredytową (2) 

Jeśli mają Państwo więcej środków 
zgromadzonych na rachunku w tej samej 
instytucji kredytowej: 

Wszystkie Państwa środki zgromadzone na 
rachunku w tej samej instytucji kredytowej są 
liczone razem, a całość podlega limitowi 
ochrony w wysokości 100.000 EUR 

Jeśli współposiadają Państwo rachunek 
z inną osobą (osobami): 

Limit w wysokości 100.000 EUR ma 
zastosowanie wobec każdego z deponentów 
z osobna (3) 

Okres zwrotu w przypadku niewypłacalności 
instytucji kredytowej: 
 

7 dni roboczych (4) 

Waluta zwrotu: 
 

euro 

Kontakt: Österreichische Raiffeisen-
Sicherungseinrichtung eGen., Am Stadtpark 
9, 1030 Wien, tel. 01/717070, 
office@raiffeisen-einlagensicherung.at 

Więcej informacji: www.raiffeisen-einlagensicherung.at 

 

 
Potwierdzenie otrzymania przez deponenta: 
 
 
                                                                                                   Podpis 
 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

(1) System odpowiedzialny za ochronę Państwa środków zgromadzonych na 

rachunku: 

Państwa środki zgromadzone na rachunku są objęte ustawowym systemem gwarancji 

depozytów. Państwa instytucja kredytowa należy również do instytucjonalnego systemu 

ochrony, w którym wszyscy członkowie wspierają się wzajemnie, aby uniknąć 

niewypłacalności. W przypadku niewypłacalności, Państwa środki zgromadzone na rachunku 

zostaną spłacone przez system gwarancji depozytów do wysokości 100.000 EUR. 

(2) Ogólna granica ochrony: 



 

 
 

Jeżeli środki zgromadzone na rachunku są  niedostępne, ponieważ instytucja kredytowa nie 

jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, deponenci są spłacani przez 

system gwarancji depozytów. Spłata ta obejmuje maksymalnie 100.000 EUR na instytucję 

kredytową. Oznacza to, że wszystkie środki zgromadzone na rachunku w tej samej instytucji 

kredytowej są sumowane w celu określenia poziomu gwarancji. Jeżeli na przykład deponent 

posiada rachunek oszczędnościowy o wartości 90.000 EUR i rachunek bieżący o wartości 

20.000 EUR, otrzyma on jedynie 100.000 EUR. 

W niektórych przypadkach (środki zgromadzone na rachunku wynikające z transakcji na rynku 

nieruchomości dotyczących prywatnych nieruchomości mieszkalnych, środki zgromadzone na 

rachunku służące celom społecznym określonym w przepisach prawa i związane z 

określonymi wydarzeniami życiowymi deponenta, takimi jak zawarcie związku małżeńskiego, 

rozwód, przejście na emeryturę, zwolnienie z pracy, inwalidztwo lub śmierć, lub środki 

zgromadzone na rachunku służące celom określonym w przepisach prawa i opierające się na 

wypłacie świadczeń ubezpieczeniowych lub odszkodowań za obrażenia kryminalne lub 

niesłuszne skazanie) -  podlegają one ochronie powyżej 100.000 EUR do maksymalnej kwoty 

500.000 EUR, jeśli zdarzenie objęte gwarancją nastąpi w ciągu dwunastu miesięcy od 

zaksięgowania kwoty lub od momentu, gdy takie środki zgromadzone na rachunku staną się 

prawnie zbywalne. W przypadkach, w których środki zgromadzone na rachunku są chronione 

powyżej 100 000 EUR, deponenci muszą w ciągu 12 miesięcy złożyć specjalny wniosek do 

systemu gwarancji depozytów. 

Jeżeli rachunki prowadzone są w walucie innej niż euro, stosuje się średni kurs wymiany 

z dnia, w którym następuje zdarzenie objęte gwarancją. 

(3) Limit ochrony dla rachunków wspólnych: 

W przypadku rachunków wspólnych limit 100.000 EUR dotyczy każdego deponenta. 

Jednakże środki zgromadzone na rachunku, do którego uprawnione są dwie lub więcej osób 

jako członkowie spółki handlowej, stowarzyszenia lub ugrupowania o podobnym charakterze, 

nieposiadającego osobowości prawnej, są sumowane i traktowane tak, jakby zostały 

dokonane przez jednego deponenta w celu obliczenia limitu 100.000 EUR. Dalsze informacje 

dostępne są na stronie www.raiffeisen-einlagensicherung.at. 

(4) Zwrot kosztów: 

Odpowiedzialny system gwarancji depozytów to Österreichische Raiffeisen-

Sicherungseinrichtung eGen, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Tel 01/717070, office@raiffeisen-

einlagensicherung.at, www.raiffeisen-einlagensicherung.at -  

- spłaci Państwa środki zgromadzone na rachunku (do 100.000 EUR) w terminie 7 dni 

roboczych. 

Jeśli nie otrzymali Państwo spłaty w tych terminach, powinni Państwo skontaktować się 

z Systemem Gwarancji Depozytów, ponieważ po upływie określonego czasu może nastąpić 

przedawnienie czasu dochodzenia zwrotu. Dalsze informacje można uzyskać pod adresem 

www.raiffeisen-einlagensicherung.at. 

Inne ważne informacje 



 

 
 

Zasadniczo wszyscy deponenci detaliczni i przedsiębiorstwa są objęci systemami gwarancji 

depozytów. Wyjątki dotyczące niektórych środków zgromadzonych na rachunku są podane na 

stronie internetowej właściwego systemu gwarancji depozytów. Instytucja kredytowa 

poinformuje Państwa również na żądanie, czy określone produkty są objęte gwarancją, czy 

też nie. Jeżeli środki zgromadzone na rachunku są objęte gwarancją, instytucja kredytowa 

potwierdza to również na wyciągu z rachunku. 

Nie dokonuje się zwrotu środków zgromadzonych na rachunku do wysokości 100.000 EUR, 

jeżeli nie było żadnej transakcji związanej ze środkami zgromadzonymi na rachunku w ciągu 

ostatnich 24 miesięcy, a wartość środków zgromadzonych na rachunku jest niższa niż koszty 

administracyjne, które poniósłby system gwarantowania depozytów dokonując takiego zwrotu. 

Nie dokonuje się spłaty środków zgromadzonych na rachunku w przypadku, gdy istnieją 

zobowiązania deponenta wobec instytucji kredytowej, które są uwzględniane przy obliczaniu 

kwoty podlegającej spłacie, jeżeli stały się one wymagalne w dniu lub przed datą sprawy 

podlegającej ochronie. 

 


