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Vklady uložené v banke Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 
Spółka Akcyjna, ako aj vklady uložené v PKO BP, S.A. pobočka 
zahraničnej banky, sú poistené v poľskom Fonde poistenia 
bankových vkladov („BFG“) podľa poľského zákona o Fonde 
poistenia vkladov, systému poistenia vkladov a nútenej 
reštrukturalizácii zo dňa 10. júna 2016 (Zbiera zákonov z roku 2016, 
bod 996, v znení neskorších predpisov) a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2014/49/EU o systémoch ochrany vkladov. 
V mene poľského Fondu poistenia vkladov a na jeho účet koná 
slovenský Fond ochrany vkladov, ktorý vybavuje žiadosti 
oprávnených osôb.1)   

Deposits in Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka 
Akcyjna, as well as deposits in PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky, 
are guaranteed by The Polish Bank Guarantee Fund (“BFG”) according 
to the Act on the Bank Guarantee Fund, Deposit Guarantee Scheme and 
Resolution of 10 June 2016 (Journal of Laws of 2016, item 996, as 
amended) and Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of 
the Council on deposit guarantee schemes. The Slovak Deposit 
Protection Fund acts on behalf and on account of the Polish Bank 
Guarantee Fund and receives the requests of entitled persons.1) 

Úroveň krytia:  
Náhrada sa poskytuje v poľských złotých (PLN) vo výške 
zodpovedajúcej 100 000 EUR pre jedného vkladateľa v jednej 
úverovej inštitúcii krytej garančným systémom.2) 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 
a PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky používajú nasledujúce 
ochranné známky:  

Scope of the protection: 
Polish zloty (PLN) equivalent of EUR 100,000 in respect to every 
depositor in one entity covered with the guarantee system.2) 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, including 
PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky, uses the following 
trademarks: 

  

Ak má vkladateľ v tej istej banke viacero vkladov krytých garančným 
systémom, potom sa limit v PLN vo výške zodpovedajúcej 
100 000 EUR uplatní vo vzťahu k súčtu všetkých vkladov vkladateľa 
krytých garančným systémom v jednej úverovej inštitúcii krytej 
garančným systémom.3) 

If a depositor holds with the same entity more deposits covered by the 
guarantee system , all the deposits in the same entity covered with the 
same guarantee system are summed up and the total amount is subject 
to the limit equal to PLN equivalent of EUR 100,000.3) 

Ak má vkladateľ spoločný účet s inou osobou či osobami, limit v PLN 
vo výške zodpovedajúcej 100 000 EUR sa uplatní u každého 
vkladateľa samostatne.4) 

If a depositor has a joint account with another person(s) the limit equal 
to PLN equivalent of EUR 100,000 applies to each of depositors 
separately.4) 

Lehota na vyplatenie v prípade zlyhania úverovej inštitúcie 
zúčastňujúcej sa garančného systému:  
7 pracovných dní.5) 

Period for disbursement in case of insolvency of an entity under the 
guarantee system: 
7 working days.5) 

Mena, v ktorej bude náhrada vyplatená: 
PLN 

Currency of payment:  
PLN 

Kontakt: 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny / Bank Guarantee Fund 
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 
00-546 Varšava, Polsko 
Tel: +48 22 58 30 700 
E-mail: kancelaria@bfg.pl 
 
Fond ochrany vkladov:    
Fond ochrany vkladov  
Kapitulská 12 
812 47 Bratislava 1 
Tel: +421 2 5443 5444, +421 2 5443 2570 
E-mail: fov@fovsr.sk   

Contact: 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny / Bank Guarantee Fund 
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 
00-546 Warsaw, Poland 
Phone: +48 22 58 30 700 
E-mail: kancelaria@bfg.pl 
 
Deposit Protection Fund: 
Fond ochrany vkladov  
Kapitulská 12 
81247 Bratislava 1 
Phone:  +421 2 5443 5444, +421 2 5443 2570 
E-mail:  fov@fovsr.sk   

Ďalšie informácie sú dostupné na:  
https://www.bfg.pl  
https://www.fovsr.sk 
 

Additional information available at:  
https://www.bfg.pl  
https://www.fovsr.sk 

Potvrdenie klienta o prijatí tohto informačného prehľadu:6) 
 

Confirmation of depositor’s receipt of this information sheet:6) 
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Dodatočné informácie:  Additional information: 

1) Systém zodpovedný za ochranu vkladu.  

Za ochranu vkladu zodpovedá poľský Fond poistenia vkladov.  

1) The system that is responsible for protection of a deposit. 

The Polish Bank Guarantee Fund is responsible for protection of deposits. 

2) 3) Celková úroveň krytia limit ochrany.  
Ak nie je vklad k dispozícii, pretože úverová inštitúcia, ktorá participuje na garančnej 

schéme, nie je schopná plniť svoje finančné záväzky, vyplatí BFG vkladateľom 

náhradu za vklady do výšky stanoveného limitu. Vyplatenie náhrad v PLN 
predstavuje maximálnu čiastku zodpovedajúcu sume 100 000 EUR pre každého 

vkladateľa v jednej úverovej inštitúcii krytej garančným systémom. To znamená, že 

pre určenie čiastky, ktorá má byť vyplatená, sú všetky vklady jedného vkladateľa 
v rovnakej úverovej inštitúcii zrátané. Napríklad, ak má vkladateľ v jednej úverovej 

inštitúcii, krytej garančným systémom, na sporiacom účte ekvivalent v PLN 

zodpovedajúci 90 000 EUR a na bežnom účte ekvivalent v PLN zodpovedajúci čiastke 
20 000 EUR, bude mu vyplatená iba čiastka v PLN zodpovedajúca výške 100 000 

EUR. Tento postup sa uplatní aj v prípade, že úverová inštitúcia prevádzkuje činnosť 

pod rôznymi obchodnými menami alebo obchodnými známkami. Celkový limit 
náhrady v PLN pre všetky vklady uložené v jednej úverovej inštitúcii prevádzkujúcej 

svoju činnosť pod jednou alebo viacerými vyššie uvedenými ochrannými známkami 

preto zodpovedá v PLN ekvivalentu 100 000 EUR. Ekvivalent limitu v PLN sa zamení 
z EUR podľa priemerného výmenného kurzu vyhláseného Poľskou národnou bankou 

pre deň, kedy vo vzťahu k danej úverovej inštitúcii, ktorá participuje na garančnom 

systéme, nastane povinnosť vyplatiť náhradu podľa článku 2 ods. 10 zákona o Fonde 
poistenia vkladov, systému poistenia vkladov a nútenej reštrukturalizácii zo dňa 10. 

júna 2016 (Zbierka zákonov, bod 996). 

2) 3) General scope of protection. 
If a deposit is not available, because the entity under the guarantee system is not able to 

fulfil its financial liabilities, payments to depositors are made by BFG. The maximum 

payment amounts to PLN equivalent of EUR 100,000 in respect to every depositor in one 
entity covered with the guarantee system. It means that all deposits held in the same 

entity covered with the guarantee system are summed up to determine an amount 

subject to guarantee. For instance, if a depositor has a PLN equivalent of EUR 90,000 on 
a saving account and a PLN equivalent of EUR 20,000 on a current account in the same 

entity covered with the guarantee system, only a PLN equivalent of EUR 100,000 will be 

disbursed. This method applies also if an entity is subject to the guarantee system and 
conducts business activity under different trademarks. It means that the totals of all 

deposits placed under one or more of the foregoing trademarks are guaranteed 

altogether to a PLN equivalent of EUR 100,000. The exchange rate adopted for 
calculation of a PLN equivalent of an amount in EUR is the average exchange rate 

published by the National Bank of Poland on a date of fulfilment of the guarantee 

obligation within the meaning of article 2 clause 10 of the Act of the Bank Guarantee 
Fund, deposit guarantee system and forced restructuring of 10 June 2016 (Journal of 

Laws item 996) in respect to a given entity subject to the deposit guarantee system. 

4) Limit ochrany pri spoločných účtoch.  

V prípade spoločných účtov sa limit v PLN zodpovedajúci 100 000 EUR uplatňuje na 
každého klienta samostatne.V prípade účtu, s ktorým sú oprávnené disponovať dve 

alebo viaceré osoby, ako členovia združenia, asociácie organizačných zložiek bez 

právnej subjektivity, ktorej však právnu subjektivitu priznáva osobitný zákon, sa 
jednotlivé vklady pre účely výpočtu horného limitu ochrany do čiastky v PLN 

zodpovedajúcej 100 000 EUR spočítajú a je na tieto nahliadané ako na vklady 

jedného vkladateľa.  

4) Limit of protection of joint accounts. 

In case of joint accounts, the limit of PLN equivalent of EUR 100,000 shall apply to every 
depositor separately. However, in case of deposits on account, to which two or more 

persons are entitled as members of a partnership, association of an organisational unit 

without a legal status that are granted legal capacity under a separate act, they are 
summed up for the purpose of calculation of the upper limit of PLN equivalent of EUR 

100,000 and treated as a deposit owned by one depositor. 

Ak je vkladateľom  fyzická osoba, ktorá má peňažné prostriedky alebo záväzky z/zo: If a depositor is an individual and has funds or liabilities from: 

1) odplatného prevodu: 1) Paid sales of: 

a) nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie v zmysle stavebného zákona zo dňa 7 
júla 1994 (Zbierka zákonov z roku 2016, bod 290, v znení neskorších 

predpisov), jej časti alebo spoluvlastníckeho podielu na nej, 

a) A real property with a single-family home within the meaning of the 
Construction Act of 7 July 1994 (Journal of Laws of 2016, item 290, as 

amended), a part of or a share in such real property, 

b) práva užívať nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie jednej rodiny v zmysle 

ustanovení zákona zo dňa 7. júla 1994 alebo podielu na tomto práve,  

b) Usufruct rights to real property with a single-family home within the meaning 

of the provisions of the Construction Act of 7 July 1994 or a share in such 
right, 

c) samostatných priestorov, ktoré sú v zmysle ustanovení zákona 

o vlastníctve priestorov (Zbierka zákonov z roku 2015, bod 1892) 

samostatnými nehnuteľnosťami, alebo spoluvlastníckeho podielu na 
týchto priestoroch; pozemku a užívacích práv alebo podielu na takýchto 

právach, vzťahujúcich sa k týmto priestorom. 

c) Independent premises within the meaning of the provisions on the Act on 

Ownership of Premises (Journal of Laws of 2015, item 1892), that is separate 

real property or share in such premises, land or usufruct right or a share in 
such usufruct right, that are related to such premises, 

d) družstevného vlastníctva k bytovým jednotkám alebo podielu na 

družstevnom vlastníctve - Pokiaľ nie je prevod realizovaný v rámci 
vykonávania obchodnej činnosti, 

d) Cooperative title to residential premises or share in such right – if the 

purchase does not take place within the scope of performed business activity, 

2) vysporiadania majetku po zrušení alebo zániku bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov na základe zmluvy, na základe rozhodnutia súdu alebo jeho 

vymáhania v prospech klienta, 

2) Division of property after cancellation of joint property of spouses under a contract 

or by court of law, and its enforcement in favour of a depositor, 

3) dedičstva nadobudnutého klientom alebo nadobudnutia práva k odkázanej veci, 
alebo z povinného podielu klienta z pozostalosti,  

3) Inheritance received by a depositor, execution of legacy in favour of a depositor or 
receipt of legitime by a depositor, 

4) vyplatenia poistného plnenia podľa poistnej zmluvy životného poistenia 

v súvislosti s úmrtím poisteného alebo dosiahnutím stanoveného veku 

poisteného, 

4) Disbursement of a sum insured under a life insurance agreement in relation to 

death of an insured person or achievement of a specific age by such person, 

5) vyplatenia poistného plnenia podľa zmluvy o úrazovom poistení v súvislosti 
s úrazom, zdravotnými následkami alebo smrťou poisteného spôsobenými 

nehodou, 

5) Disbursement of a sum insured under an accident insurance agreement in relation 
to injury, health disorder or death of the insured person in an accident,  

6) vyplatenia odstupného vyplácaného vo výške a podľa podmienok stanovených 

osobitnými predpismi,  

6) Disbursement of severance pay on the conditions and in the amounts defined in 

separate provisions,  

7) vyplatenia odstupného z dôvodu veku alebo invalidity vo výške a podľa 
podmienok stanovených podľa článku 921 § 1 zákonníka práce zo dňa 26. júna 

1974 (Zbierka zákonov z roku 2014, bod 1502, v znení neskorších predpisov) 

alebo podľa iných právnych predpisov 

7) Disbursement of pension or disability severance pay referred to in article 921 § 1 of 
the Labour Code of 26 June 1974 (Journal of Laws of 2014 item 1502, as amended) 

or separate legal provisions, on conditions and in amounts defined in those 

provisions 

- na vyššie uvedené sa po dobu 3 mesiacov odo dňa ich pripísania na účet alebo od 
dátumu vzniku pohľadávok vzťahuje poistenie vkladov, a to do výšky 

zodpovedajúceho rozdielu medzi čiastkou v PLN zodpovedajúcou dvojnásobku 100 

000 EUR a celkovým súčtom ostatných peňažných prostriedkov a pohľadávok 
vkladateľa, avšak iba do maximálnej výšky čiastky v PLN zodpovedajúcej 100 000 

EUR.  

- they are covered with guarantee within 3 months from the date when such funds are 
credited on an account or receivables occur, up to the amount that is equal to a 

difference between twofold PLN equivalent of EUR 100,000 and the totals of other funds 

and receivables of a depositor, but not higher than the limit of PLN equivalent of EUR 
100,000.  

Po uplynutí tejto doby podliehajú tieto peňažné prostriedky a pohľadávky povinnému 

systému ochrany vkladov v súlade so všeobecnými pravidlami, t.j. sú pokryté v PLN 
do maximálnej výšky zodpovedajúcej 100 000 EUR. 

After such period of time depositor’s funds and receivables shall be subject to the 

mandatory deposit guarantee system in compliance with general principles, that is up to 
the PLN equivalent of EUR 100,000. 

Pokiaľ peňažné prostriedky vyplývajú z náhrady škody spôsobenej spáchaním 

trestného činu či z náhrady škody za bolesť a újmu uvedené v článku 552 trestného 

poriadku zo dňa 6. júna 1997 (Zbierka zákonov, bod 555, v znení neskorších 
predpisov), vzťahuje sa na tieto po dobu 3 mesiacoch od ich pripísania na účet alebo 

od vzniku pohľadávky ochrana v ich plnej výške. Po uplynutí tejto doby podliehajú 

tieto peňažné prostriedky a pohľadávky povinnému systému ochrany v súlade so 
všeobecnými pravidlami, t.j. sú poistené v PLN do maximálnej výšky zodpovedajúcej 

100 000 EUR. Viac informácií nájdete na: https://www.bfg.pl. 

If the funds come from compensation for damages resulting from crime or pain and 

suffering damages, compensation or damages referred to in article 552 of the Code of 

Criminal Procedure of 6 June 1997 (Journal of Laws item 555, as amended), they are 
covered with guarantee within 3 months from when funds are credited on an account or 

receivables occur – in their entire amount. After such period such funds and receivables 

shall be subject to the mandatory deposit guarantee system in compliance with general 
principles, that is up to the PLN equivalent of EUR 100,000. For more information go to: 

https://www.bfg.pl. 

5) Vyplatenie 

Fond poistenia vkladov (ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Varšava, Poľsko, 
tel. +48 22 58 30 942, +48 22 58 30 943, +48 22 58 30 945, +48 800 569 341, fax: 

+48 22 58 30 589, e-mail: kancelaria@bfg.pl, website: https://www.bfg.pl) je 

subjektom zodpovedným za vyplácanie náhrad vkladateľom. Vyplatenie náhrady vo 

5) Disbursement. 

The Bank Guarantee Fund (ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warsaw, Poland, 
phone number +48 22 58 30 942, +48 22 58 30 943, +48 22 58 30 945, +48 800 

569 341, fax number: +48 22 58 30 589, e-mail: kancelaria@bfg.pl, website: 

https://www.bfg.pl) is the entity responsible for disbursement of guaranteed funds. A 
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výške čiastky v PLN zodpovedajúcej 100 000 EUR bude realizované do 7 pracovných 

dní od splnenia podmienky na jej vyplatenie na základe článku 2 bodu 10 zákona 
o Fonde poistenia vkladov, systéme poistenia vkladov a nutnej reštrukturalizácii zo 

dňa 10. júna 2016, vo vzťahu k úverovej inštitúcii krytej systémom poistenia vkladov. 

V prípadoch uvedených v článku 36 zákona o Fonde poistenia vkladov, systéme 
poistenia vkladov a nútenej reštrukturalizácii zo dňa 10. júna 2016 môže byť táto 

lehota predĺžená.  

Pokiaľ v uvedenej lehote náhradu neobdržíte, mali by ste kontaktovať poľský Fond 
poistenia vkladov, pretože po určitej dobe by mohla uplynúť premlčacia doba pre 

uplatnenie pohľadávky. Viac informácií nájde na: https://www.bfg.pl. 

disbursement in a PLN equivalent of EUR 100,000 takes place within 7 working days 

after fulfilment of the guarantee condition as referred to in article 2 item 10 of the Act on 
the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee system and forced restructuring of 10 June 

2016, in relation to a given entity under the deposit guarantee system.  

In cases defined in article 36 of the Act on the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee 
system and forced restructuring of 10 June 2016, such period of 7 days may be 

prolonged.  

If funds are not disbursed in such periods of time, you should contact the Bank 
Guarantee Fund, because the possibility of claims for payment may be time barred. For 

more information, go to: https://www.bfg.pl. 

6) Pokiaľ klient používa služby elektronického bankovníctva, informačný prehľad 

a potvrdenie jeho doručenia môže obdržať v elektronickej podobe.  

6) If a depositor uses internet banking services, the information sheet may be made 

available and its receipt may be confirmed via electronic means. 

Ďalšie dôležité informácie:  

Vklady všetkých vkladateľov  – fyzických osôb aj právnických osôb, sú vo 
všeobecnosti chránené systémom ochrany vkladov. Informácie o výnimkách 

týkajúcich sa zvláštnych vkladov sú uvedené na internetových stránkach daného 

systému ochrany vkladov. Úverová inštitúcia participujúca na systéme ochrany 
vkladov naviac poskytuje informácie, či sú alebo nie sú konkrétne produkty 

chránené systémom ochrany vkladov. V prípade, ak sú vklady chránené, je táto 

informácia uvedená úverovými inštitúciami participujúcimi na garančnom systéme 
ochrany vkladov aj na výpise z účtu.  

Other significant information. 
In general, the deposits of all individual clients and legal entities are protected by the 

deposit guarantee systems. Information on exceptions applicable in case of specific 

deposits is published on the website of the respective deposit guarantee system. 
Moreover, an entity subject to a deposit guarantee system answers questions on 

whether specific products are protected or not. If deposits are guaranteed, an entity 

subject to a guarantee system confirms it also on an account statement. 

 


