ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW
Depozyty w AS INBANK S.A. Oddział w Polsce są gwarantowane
przez:

fundusz gwarancyjny Estonii - Tagatisfond1)

Zakres ochrony:

równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego
deponenta w jednym podmiocie objętym systemem
gwarantowania2)

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

wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem
gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi
równowartości w złotych 100 000 euro3)

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

limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie
do każdego z deponentów oddzielnie4)

Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności podmiotu
objętego systemem gwarantowania:

7 dni roboczych5)

Waluta wypłaty:

złoty

Kontakt:

Tagatisfond
Roosikrantsi 2,
Tallinn 10119
Estonia
Telefon: (372) 611 0730
Fax: (372) 611 0732
E-mail: tf(a)tf.ee

Informacje dodatkowe:

website - www.tf.ee

Potwierdzenie otrzymania
przez deponenta:6)

deponent potwierdza otrzymanie arkusza informacyjnego w
umowie terminowej lokaty oszczędnościowej

Informacje dodatkowe:
1) System odpowiedzialny za ochronę depozytu.
Fundusz Gwarancyjny Estonii Tagatisfond jest odpowiedzialny za ochronę depozytów.
2)3) 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 Fundusz Gwarancyjny Estonii. 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.
Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się dzienny kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego na dzień, w
którym depozyt stał się niedostępny w rozumieniu art. 26 estońskiej Ustawy o Funduszu Gwarancyjnym z 20.02.2002 r.
4) Limit ochrony wspólnych rachunków.
W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z przeniesienia prywatnej nieruchomości, o
której mowa w par. 5 ust 4 estońskiej ustawy Creditors and Credit Intermediaries Act z 18.02.2015r. są one objęte ochroną
gwarancyjną w dodatkowej kwocie do 70 000 euro, w terminie 6 miesięcy od przeniesienia nieruchomości. Po tym terminie środki
i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości
równowartości w złotych 100 000 euro.
Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: www.tf.ee
5) Wypłata.
Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Tagatisfond, Roosikrantsi 2, Tallinn 10119 Estonia,
Telefon: (372) 611 0730, Fax: (372) 611 0732
Wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych do 100 000 euro) najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym
depozyt stał się niedostępny, w rozumieniu art. 26 estońskiej Ustawy o Funduszu Gwarancyjnym z 20.02.2002 r . Stosownie do
par. 41 ww. Ustawy termin 7 dniowy może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych.
Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, lub nastąpiła ale w kwocie niższej należy skontaktować
się z Funduszem Gwarancyjnym Estonii Tagatisfond, ponieważ termin wnoszenia roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu.
Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: www.tf.ee

W przypadku gdy deponent korzysta z bankowości internetowej, udostępnienie arkusza informacyjnego oraz potwierdzenie jego
otrzymania może nastąpić środkami komunikacji elektronicznej.
Inne istotne 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.
6)

