
 

 

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW 
 

Podstawowe informacje dotyczące ochrony depozytów 

Depozyty złożone w Western Union International 
Bank GmbH są gwarantowane przez: 

Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (1) 

Maksymalna wysokość gwarantowanych 
środków pieniężnych: 

100 000 EUR na deponenta oraz instytucję 
kredytową (2) 

Jeżeli posiadają Państwo więcej depozytów w tej 
samej instytucji kredytowej: 

Wszystkie Państwa depozyty, które złożone są w tej 
samej instytucji kredytowej, są sumowane, a ich 
suma podlega limitowi w wysokości 100 000 EUR (2). 

Jeżeli posiadają Państwo wspólny rachunek z inną 
osobą / innymi osobami: 

Maksymalna wysokość gwarantowanych środków 
pieniężnych 100 000 EUR ma zastosowanie do 
każdego z deponentów (3). 

Termin wypłaty środków gwarantowanych w 
przypadku upadłości instytucji kredytowej: 

7 dni roboczych (4)   

Waluta wypłaty: euro 

Dane kontaktowe: Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. 
Wipplingerstraße 34/4/DG4 
1010 Wien 
Nr tel.: +43 (1) 533 98 03 
Faks: +43 (1) 533 98 03-5 
E-mail: office@einlagensicherung.at  

Więcej informacji: www.einlagensicherung.at 

Potwierdzenie otrzymania przez deponenta:   

Dodatkowe informacje (dot. wszystkich lub niektórych z poniższych punktów) 

(1) System odpowiedzialny za ochronę Państwa depozytów: 
Państwa depozyty są gwarantowane przez system gwarantowania depozytów wynikający z ustawy oraz 
system gwarantowania depozytów wynikający z umowy. W przypadku zgłoszenia niewypłacalności przez 
Państwa instytucję kredytową depozyty zostaną zwrócone do kwoty 100 000 EUR. 
  
(2) Ogólna maksymalna wysokość gwarantowanych środków pieniężnych: 
W przypadku gdy depozyt nie jest dostępny, ponieważ instytucja kredytowa nie jest w stanie wypełnić 
swoich zobowiązań finansowych, deponenci otrzymają odszkodowanie z systemu gwarantowania 
depozytów. Suma gwarantowana wynosi maksymalnie 100 000 EUR na instytucję kredytową. Oznacza to, 
że w celu ustalenia tej kwoty sumowane są wszystkie depozyty ulokowane w tej samej instytucji 
kredytowej. Jeżeli deponent posiada na przykład 90 000 EUR na rachunku oszczędnościowym oraz 
20 000 EUR na rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym, otrzyma zwrot w wysokości jedynie 
100 000 EUR. W przypadku gdy rachunki są prowadzone w walucie innej niż euro, kwota wypłaty jest 
obliczana w oparciu o średni kurs walut z dnia spełnienia warunku gwarancji. 
   
(3) Maksymalna wysokość gwarantowanych środków pieniężnych dla rachunków wspólnych: 
W przypadku rachunków wspólnych limit środków gwarantowanych wynosi 100 000 EUR na każdego 
deponenta. 
Przy obliczaniu limitu środków gwarantowanych, tj. 100 000 EUR, depozyty na jednym rachunku, którym 
mogą dysponować dwie osoby lub więcej, będące wspólnikami spółki osobowej lub stowarzyszenia osób 
fizycznych, zrzeszenia lub podobnego związku nieposiadającego osobowości prawnej, są jednakże 
sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
na stronie www.einlagensicherung.at. 
  
(4) Wypłata: 
Systemem odpowiedzialnym za ochronę depozytów jest Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., 
Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien, nr tel.: +43 (1) 533 98 03, e-mail: office@einlagensicherung.at, 
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strona internetowa: www.einlagensicherung.at. Państwa depozyty (do kwoty 100 000 EUR) zostaną 
wypłacone w następujących terminach: 

a) od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.: do 10 dni roboczych, 

 b)    od 1 stycznia 2024 r.: w ciągu 7 dni roboczych. 
   
Jeżeli nie otrzymają Państwo zwrotu w tych terminach, należy skontaktować się z system gwarantowania 
depozytów, gdyż okres obowiązywania dla roszczeń wypłaty depozytu może przedawnić się po upływie 
określonego czasu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.einlagensicherung.at. 
  
Dodatkowe ważne informacje: 
Depozyty klientów prywatnych oraz przedsiębiorstw są generalnie gwarantowane przez systemy 
gwarantowania depozytów. Wyjątki mające zastosowanie w przypadku określonych depozytów podane 
są na stronie internetowej danego systemu gwarantowania depozytów. Państwa instytucja kredytowa 
udzieli na Państwa prośbę informacji, czy określone produkty są objęte gwarancją czy nie. Jeżeli istnieje 
możliwość wypłaty depozytu, instytucja kredytowa potwierdzi to także na wyciągu z konta. 
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