
 

VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000991173, 

NIP 7011105189, REGON 523075467, o kapitale 25.000.000,00 zł w całości opłaconym. 

 
Gwarancja depozytów 
 
1. VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany „Bankiem”) informuje, że środki gwarantowane ulokowane przez 

deponentów w Banku objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1866, z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą o BFG”. 

 
2. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy, 

nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności 
bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji – do wysokości (łącznie z odsetkami 
naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich 
wymagalności) równowartości w złotych 100.000 euro – w 100%. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs 
średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 

 
3. Deponentami są: 

a) będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do 
banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania: 
− osoby fizyczne, 
− osoby prawne, 
− jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, 
− podmioty, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo bankowe”, 
b) osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 26q ustawy o BFG1, 

o ile ich wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji, z wyłączeniem: 
− Skarbu Państwa, 
− banków krajowych, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, 
− spółek prowadzących giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firm inwestycyjnych, zagranicznych firm 

inwestycyjnych, zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność maklerską oraz Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 
z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), 

− krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844, z późn. zm.) oraz 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.), 

− funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających, oddziałów 
towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), 

− otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, 
pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.), 

− kas, Kasy Krajowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.), 

− osób posiadających w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osób, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub 
zależnymi w rozumieniu art. 3 pkt 16 i 17 ustawy, o której mowa w lit. c, 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, 

− członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców 
dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, 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 warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź 
w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji. 

  



 
4. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego 

należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia 
warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone 
odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, 
z zastrzeżeniem art. 26q ustawy o BFG1, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji – do wysokości 
określonej powyżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także 
listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków, o których mowa w art. 26s ust. 2 ustawy o BFG, to jest uznanych 
w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa 
przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 

 
5. Ponadto Bank poinformuje osoby korzystające oraz zainteresowane korzystanie z jego usług o braku ochrony gwarancyjnej 

w przypadku, gdy: 
a) wierzytelność, powstająca w związku z wykonywaniem czynności bankowych nie będzie chroniona przez obowiązkowy system 

gwarantowania, w tym w szczególności jeżeli osoby korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z usług Banku nie będą 
mogły być uznane za deponenta w rozumieniu ustawy o BFG; 

b) w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, Bank wystawi dokument imienny potwierdzający jego 
zobowiązanie pieniężne; 

c) w związku z usługami świadczonymi przez Bank, w szczególności polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, 
powstaną lub będą mogły powstać jakiekolwiek wierzytelności osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem z usług 
Banku wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania. 

 
 
1 Zgodnie z art. 26q ustawy o BFG, jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym 

deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i – niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej – nie zostały 
wykazane w systemie wyliczania Banku (systemie informatycznym przeznaczonym do zapewnienia możliwości niezwłocznego uzyskania wszelkich danych 
pozwalających na identyfikację deponentów oraz określenie wysokości należnych poszczególnym deponentom środków gwarantowanych) jako uprawnienia innej osoby 
lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na 
rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia 
zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 
56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika 
prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa 
prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 

 


