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Załącznik — Arkusz informacyjny deponenta 
 
 
Szanowny Kliencie, 
 
niniejszym „Arkuszem informacyjnym deponenta” chcemy poinformować  —  zgodnie ze zdaniem trzecim art. 23a ust. 1 
niemieckiej ustawy bankowej (Kreditwesengesetz, KWG) — o ustawowym systemie gwarantowania depozytów. 
 

 

ARKUSZ INFORMACYJNY DEPONENTA 

(System gwarantowania depozytów) 

 

 

Depozyty w flatexDEGIRO Bank AG są zabezpieczane 

przez 
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH1 

Granica ochrony: 100 000 EUR na deponenta na instytucję kredytową2 
 

Jeśli mają Państwo więcej depozytów w jednej instytucji 
kredytowej: 

Wszystkie depozyty w jednej instytucji kredytowej są 
„sumowane”, a suma podlega limitowi 100 000 EUR2  
 

Jeśli mają Państwo wspólny rachunek bankowy z inną 
osobą (osobami): 

Limit 100 000 EUR ma zastosowanie do każdego 
deponenta oddzielnie3  
 

Okres zwrotu środków w przypadku problemów instytucji 
kredytowej: 

7 dni roboczych 4 
 

Waluta zwrotu: EUR 
 

Kontakt: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 
Burgstraße 28 
10178 Berlin 
NIEMCY 
 
Adres pocztowy: 
Postfach 11 04 48 
10834 Berlin 
NIEMCY 
 
Telefon: +49 (0)30 5900 119 60 
Adres e-mail: info@edb-banken.de 
 

Więcej informacji: www.edb-banken.de 
 

 

Prosimy o zapoznanie się z przypisami wyjaśniającymi na stronie 2. 
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Objaśnienia przypisów dolnych  

 
1 System gwarantowania depozytów  
Państwa depozyt jest objęty ustawowym systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności instytucji 
kredytowej, Państwa depozyty w każdym przypadku zostaną wypłacone do kwoty 100 000 EUR. 
 
2 Ogólny limit ochrony  
Jeśli depozyt jest niedostępny, ponieważ instytucja kredytowa nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań 
finansowych, deponenci otrzymują środki z systemu gwarantowania depozytów. Spłata ta wynosi maksymalnie 100 000 EUR 
na instytucję kredytową. Oznacza to, że wszystkie depozyty w jednej instytucji kredytowej są sumowane w celu określenia 
poziomu pokrycia. Jeżeli na przykład deponent posiada na rachunku oszczędnościowym kwotę 90 000 EUR oraz na rachunku 
bieżącym kwotę 20 000 EUR, otrzyma on środki w wysokości tylko 100 000 EUR. 
 
3 Limit zabezpieczenia wspólnego rachunku bankowego  
W przypadku wspólnych rachunków bankowych limit 100 000 EUR ma zastosowanie do każdego deponenta. 
Depozyty na rachunku, do którego uprawnione są co najmniej dwie osoby jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia 
lub ugrupowania o podobnym charakterze, bez osobowości prawnej, są sumowane i dla celów określenie limitu 100 000 EUR 
traktowane tak, jakby były dokonywane przez jednego deponenta. 
W przypadkach wymienionych w art. 8 ust. 2–4 niemieckiej ustawy o gwarantowaniu depozytów (Einlagensicherungsgesetz) 
depozyty są zabezpieczane powyżej 100 000 EUR. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH pod adresem 
www.edb-banken.de. 

 
4 Zwrot środków 
Odpowiedzialny system gwarantowania depozytów to  
 
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH  
Burgstrasse 28 
10178 Berlin 
NIEMCY 
 
Adres pocztowy:  
Postfach 11 04 48 
10834 Berlin 
NIEMCY 
 
Telefon: +49 (0)30 5900 119 60 
Adres e-mail: info@edb-banken.de 
 

 
Środki z Państwa depozytów (do 100 000 EUR) zostaną wypłacone w ciągu 7 dni roboczych. 
 
Jeśli nie otrzymali Państwo środków w tym terminie, powinni się państwo skontaktować z systemem gwarantowania 
depozytów, ponieważ możliwość ubiegania się o zwrot może zostać zablokowana po upływie określonego terminu. Więcej 
informacji można uzyskać na stronie internetowej Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH pod adresem 
www.edb-banken.de. 
 
Inne ważne informacje 
Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy deponenci detaliczni i przedsiębiorstwa są objęci systemem gwarantowania depozytów. Wyjątki 
dotyczące określonych depozytów zostały podane na stronie internetowej odpowiedzialnego systemu gwarantowania 
depozytów. Państwa instytucja kredytowa poinformuje Państwa również na życzenie, czy określone produkty są objęte 
ubezpieczeniem. Jeżeli depozyty są objęte ubezpieczeniem, instytucja kredytowa potwierdza to również na wyciągu z 
rachunku. 
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