ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW
DEPOSIT INFORMATION TEMPLATE
Podstawowe informacje o ochronie depozytów
Basic information about the protection of deposit
Depozyty w MUFG Bank (Europe) N.V. S.A Oddział w
Polsce są gwarantowane przez:
Deposits in MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddzial w
Polsce are protected by:
Zakres ochrony:

Limit of protection:
Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym
samym podmiocie objętym systemem gwarantowania:

If you have more deposits at the same credit institution
covered by Deposit Guarantee Scheme:

Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek
z inną osobą / innymi osobami:

If you have a joint account with other person(s):
Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności
podmiotu objętego systemem gwarantowania :
Reimbursement period in case of credit
institution’s failure:
Waluta wypłaty:
Currency of reimbursement:
Kontakt:
Contact:

Informacje dodatkowe:
More information:

The Dutch statutory Deposit Guarantee Scheme,
obsługiwanywany przez De Nederlandsche Bank
N.V. (Holenderski Bank Centralny) (DNB) (1)
The Dutch statutory Deposit Guarantee Scheme,
executed by De Nederlandsche Bank N.V. (Dutch
Central Bank) (DNB) (1)
Równowartość w złotych 100 000 EUR w odniesieiu
do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym
systemem gwarantowania (2)
Limit in zloty equal to EUR 100,000 per each
depositor per credit institution covered by Deposit
Guarantee Scheme (2)
Wszystkie depozyty w tym samym podmiocie
objętym systemem gwarantowania są sumowane, a
suma podlega limitowi równowartości w złotych
100 000 euro(2)
All your deposits at the same credit institution
covered by Deposit Guarantee Scheme are
„aggregated“ and the total is subject to the limit in
zloty equal to EUR 100,000 (2)

Limit równowartości w złotych 100 000 EUR ma
zastosowanie do każdego z deponentów
oddzielnie (3)
The limit in zloty equal to EUR 100 000 applies
to each depositor separately (3)
20 dni roboczych (4)
20 working days (4)

Złoty (PLN) / EUR
Zloty (PLN) / EUR
De Nederlandsche Bank N.V.
PO box 98
1000 AB Amsterdam
Adres dla gości / visiting address:
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
Tel. poniedziałek – piątek/ Monday – Friday:
9:00 - 17:00
z / from the Netherlands: 0800-0201068
z zagranicy / from abroad: + 31 20 524 91 11
http://www.dnb.nl - ‘English’ section, szukaj w
okienku „search for“ hasła „Deposit Guarantee
Scheme“
http://www.dnb.nl - ‘English’ section, search
for ‘Deposit Guarantee Scheme’

Inne ważne informacje:
Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy
gwarancji depozytów. Informacje o wyjątkach obowiązujących w odniesieniu do określonych depozytów
zamieszczone są na stronie internetowej właściwego systemu gwarancji depozytów. Na odpowiednie
zapytanie również podmiot objęty systemem gwarantowania udziela informacji o tym, czy określone
produkty są objęte ochroną, bądź nie są objęte ochroną. Jeżeli depozyty są gwarantowane, podmiot
objęty systemem gwarantowania potwierdza to także na wyciągu z rachunku.
Other important information:
In general, all retail depositors and businesses are covered by the Deposit Guarantee Scheme. Exceptions for
certain deposits are stated on the website of the responsible Deposit Guarantee Scheme. Your credit institution
will also inform you on request whether certain products are covered or not. If deposits are covered, the credit
institution shall also confirm this on the statement of account.

Stopki Footnotes
1 System odpowiedzialny za ochronę depozytów
Twojemu depozytowi ochronę zapewnia the Dutch statutory Deposit Guarantee Scheme. W przypadku
niewypłacalności twojej instytucji kredytowej, twoje depozyty będą wypłacone do limitu równowartości
w złotych 100.000 EUR.
1 System responsible for the protection of your deposit
Your deposit is covered by the Dutch statutory Deposit Guarantee Scheme. If insolvency of your credit
institution should occur, your deposits would be repaid up to the limit in zloty equal to 100.000 EUR.
2 Ogólny zakres ochrony
Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w stanie
wypełnić swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów dokonuje The Dutch statutory
Deposit Guarantee Scheme. Kwota wypłaty wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 euro
w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Oznacza
to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie depozyty ulokowane w tym
samym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli deponent posiada
równowartość w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym i równowartość w złotych 20 000
euro na rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona
zostanie jedynie kwota równowartości w złotych 100 000 euro.
Metoda ta będzie stosowana także, gdy instytucja kredytowa działa pod różnymi oznaczeniami
handlowymi. MUFG Bank (Europe) N.V. nie prowadzi działaności pod innymi oznaczeniami
handlowymi.
Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank
Polski w dniu spełnienia warunku gwarancji, tj. w którym ogłoszono niezdolność podmiotu objętego
systemem gwarantowania do wypełnienia swoich zobowiązań finansowych wobec uprawnionych osób
zgodnie z prawnymi i umownymi warunkami lub w którym polski bądź zagraniczny sąd wyda decyzję
skutkującą zawieszeniem prawa deponentów do dysponowania depozytami zlożonymi w instytucji
kredytowej, wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.
2 General limit of protection
If a deposit is unavailable because a credit institution is unable to meet its financial obligations,
depositors are repaid by The Dutch statutory Deposit Guarantee Scheme. This repayment will amount,
at most, to the equivalent of EUR 100,000 in zloty per entire credit institution. This means that all
deposits of the same depositor at the same credit institution, are added up in order to determine the
coverage level. If, for instance, a client holds a savings account with the equivalent of EUR 90,000 in
zloty and a current account with the equivalent of EUR 20,000 in zloty, he or she will only be paid the
equivalent of EUR 100,000.
This method will also be applied if a credit institution operates under different trademark. MUFG Bank
(Europe) N.V. does not trade under other trademarks.
The average rate announced by the National Bank of Poland for a date on which is issued notification
of the inability of the credit institution to meet its commitments to eligible persons under the legal and

contractual conditions or on which a Polish or foreign court issued a decision resulting in the suspension
of depositors’ right of disposal of deposits at the credit institution eligible for insurance is applied to
calculate the equivalent of EUR in zloty.

3 Limit ochrony wspólnych rachunków
W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro stosuje się do każdego
z deponentów.
Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie
spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu równowartości
w złotych 100 000 euro sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta.
Wyjątkowo w przypadku gdy w momencie bankructwa twojej instytucji kredytowej posiadasz depozyt
zlożony ze środków pochodzących z transakcji zbycia prywatnej nieruchomości mieszkaniowej twój
depozyt będzie objety ochroną gwarancyjną przez okres 3 miesięcy od dnia wpływu środków na
rachunek w dodatkowej wysokości nie przekraczającej równowartości w złotych 500.000 EUR.

3 Limit of protection for joint accounts
In case of joint accounts, the limit of EUR 100 000 applies to each depositor.
However, deposits in an account to which two or more persons are entitled as members of a business
partnership, association or grouping of a similar nature, without legal personality, are aggregated and
treated as if made by a single depositor for the purpose of calculating the limit of EUR 100 000.
In the exceptional case of bankruptcy of your credit institution on the moment you have a deposit directly
resulting from real estate transactions relating to private residential properties your deposits will be
protected for a period of three months after the deposit for an additional amount which will not exceed
EUR 500 000.

4 Wypłata
Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest the Dutch statutory Deposit
Guarantee Scheme, obsługiwany przez De Nederlandsche Bank N.V. (Holenderski Bank Centralny DNB); PO box 98 1000 AB Amsterdam; adres dla gości: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam; telefon (od
poniedziałku do piątku pomiędzy 9:00 i 17:00): z Holandii: 0800-0201068, z zagranicy + 31 20 524 91
11; email: dgs@dnb.nl; website: http://www.dnb.nl idź do ‘English’ section, szukaj w okienku ‘Deposit
Guarantee Scheme’. Wypłata Waszych depozytów nastąpi napóźniej w ciągu 20 (dwudziestu) dni
roboczych. Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, należy
skontaktować się z The Dutch statutory Deposit Guarantee Scheme, ponieważ termin wnoszenia
roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu. Okres wypłaty środków gwarantowanych będzie
stopniowo skracany do 7 (siedmiu) dni roboczych. Przez ten okres przejściowy Holenderski Bank
Centralny (DNB) może na życzenie dokonać wypłaty kwoty właściwej do pokrycia podstawowych
potrzeb.
Dalsze informacje mogą być uzyskane na stronie: http://www.dnb.nl idź do ‘English’ section, szukaj w
okienku ‘Deposit Guarantee Scheme’.
4 Reimbursement
The responsible Deposit Guarantee Scheme is the Dutch statutory Deposit Guarantee Scheme which
is executed by De Nederlandsche Bank N.V. (Dutch Central Bank -DNB); PO box 98 1000 AB
Amsterdam; visiting address: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam; telephone (from Monday to Friday
between 9:00 and 17:00): from the Netherlands: 0800-0201068, from abroad: + 31 20 524 91 11; email:
dgs@dnb.nl; website: http://www.dnb.nl go to ‘English’ section, search for ‘Deposit Guarantee Scheme’..
It will repay your deposits (up to equivalent of 100.000 EUR in zloty) within 20 (twenty) working days at
the latest. If you have not been repaid within these deadlines, you should contact the Dutch statutory
Deposit Guarantee Scheme since the claim reimbursement may be barred after a certain time limit. The
reimbursement period will gradually be brought back to 7 (seven) working days. During this transition
period, the Dutch Central Bank (DNB) can upon request award you an appropriate amount to cover
basic needs.
Further information can be obtained at http://www.dnb.nl go to ‘English’ section, search for ‘Deposit
Guarantee Scheme’.

