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Drogi mieszkańcu! Masz konto w banku lub SKOK-u? Zobacz, co powinieneś
wiedzieć!

Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo ich
rachunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub
kasa, BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich rachunki. Wiedząc, na jakich zasadach
działa – można uchronić się przed utratą dorobku życia. Dowiedz się, komu przysługują gwarancje
BFG i jak sprawdzić, czy Twoje środki są bezpieczne.
Od 25 lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo środków trzymanych na
rachunkach w bankach, a od 7 lat również w SKOK-ach. To instytucja, której głównym zadaniem jest
dbanie o to, żebyśmy w razie upadku banku lub SKOK-u odzyskali wpłacone tam pieniądze. Dlatego
tak ważne jest, żeby swoje oszczędności trzymać w banku lub kasie – dzięki gwarancjom BFG są tam
bezpieczne. Ale uwaga! Te gwarancje dotyczą tylko części produktów i obowiązują do określonej
kwoty. Jakiej?
BFG gwarantuje środki do 100 tys. euro w złotych
Nasze środki na rachunkach w bankach i SKOK-ach są chronione do równowartości 100 000 euro w
złotych. Gdyby zdarzyło się, że nasz bank lub SKOK popadnie w tarapaty finansowe i upadnie – BFG
wypłaci nam pieniądze, które tam trzymaliśmy. Jeśli nasze oszczędności nie przekraczają kwoty ok.
440 000 złotych (przy obecnym kursie euro), otrzymamy pełen zwrot środków.
Gwarancje na wszystkich kontach osobistych
Warto pamiętać, że nie wszystkie produkty dostępne w bankach i SKOK-ach mają gwarancje BFG.
Do produktów, które objęte są gwarancjami, należą rachunki bieżące, pomocnicze i oszczędnościowe
(czyli nasze typowe konta osobiste), a także rachunki powiernicze i lokaty terminowe. Jeśli
korzystamy z tego typu rozwiązań, możemy być spokojni o swoje pieniądze.
Gwarancje BFG nie obejmują natomiast produktów oferowanych przez inne podmioty niż bank lub
SKOK, nawet, jeśli kupimy je podczas wizyty w banku lub SKOK-u. Takim produktem może być np.
kupiona w banku polisa ubezpieczeniowa, której stroną tak naprawdę nie jest bank, ale
współpracujące z nim towarzystwo ubezpieczeniowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie
zabezpiecza też tych środków, które – nawet za pośrednictwem banku – przeznaczamy na
inwestowanie, np. w fundusze inwestycyjne. Dla pewności zawsze warto zapytać pracowników banku
lub SKOK-u, czy nasze pieniądze będą miały gwarancje BFG.
Prowadzę firmę. Czy ja też jestem chroniony?
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Na wypłatę zgromadzonych na rachunkach w banku lub SKOK-u środków mogą liczyć nie tylko
klienci indywidualni, ale też m.in. przedsiębiorstwa. Jeżeli trzymamy firmowe pieniądze w zaufanej
instytucji, możemy być o nie spokojni. Warto jednak pamiętać, że wiele zależy od tego, jaką firmę
prowadzimy. Rachunki firmowe osób, które mają jednoosobową działalność gospodarczą, są
traktowane tak samo jak ich rachunki osobiste – jeśli są prowadzone w jednym banku, dotyczy ich
jeden limit gwarancji do 100 tys. euro w złotych. Jeśli natomiast prowadzimy spółkę, która ma
osobowość prawną, jest ona traktowana jako osobny „klient” i przysługuje jej odrębny limit.
Gdzie dowiem się więcej?
To naprawdę ważne, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo naszych oszczędności, a im więcej w tym
temacie wiemy, tym bardziej działa to na naszą korzyść. Warto zatem zaczerpnąć szczegółowych
informacji
na temat zasad gwarantowania środków w bankach i SKOK-ach na: www.gwarancjebfg.pl
BFG prowadzi też infolinię pod bezpłatnym numerem: 0 800 569 341.
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