
FORMULARZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW BANKU

Depozyty posiadane w banku AION
BANK SA są gwarantowane przez:

Fonds de Garantie pour les services publics / Het
Garantiefonds - Fundusz Gwarancyjny (BE)

Zakres ochrony 100.000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie
krajowej w odniesieniu do każdego deponenta i w
jednym podmiocie objętym systemem
gwarantowania (1)

Jeżeli deponent posiada więcej niż
jeden depozyt w tym samym
podmiocie objętym systemem
gwarantowania

Wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym
systemem gwarantowania są sumowane, a suma
podlega limitowi 100.000 EUR (1)

Jeśli deponent posiada konto
wspólne z jedną lub kilkoma innymi
osobami

Limit 100.000 EUR dotyczy każdego pojedynczego
deponenta (2)

Okres spłaty w przypadku
niewypłacalności podmiotu objętego
systemem gwarantowania

20 dni roboczych (3)

Waluta spłaty EUR

Kontakt Funduszem Gwarancji Usług Finansowych
Federalna Służba Publiczna Finanse Departament
Skarbu Generalnego Avenue des Arts 30 B-1040
Bruksela Tel. :32.2.574.78.40 Faks:
32.2.579.69.19 E-mail:
garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be

Więcej informacji (w szczególności
na temat rodzajów depozytów i
deponentów objętych ochroną)

Strona internetowa: http://garantiefonds.belgium.be/

Potwierdzenie odbioru przez deponenta
(4)

Klient potwierdza otrzymanie tego dokumentu
poprzez zawarcie umowy o otwarcie rachunku, która
wyraźnie odnosi się do tego dokumentu.
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Informacje dodatkowe

(1) Ogólny limit ochrony

Jeżeli depozyt jest niedostępny, ponieważ podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w
stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, spłata deponentów odbywa się w ramach
systemu ochrony depozytów.

Spłata jest ograniczona do stu tysięcy (100.000) EUR na podmiot objęty systemem gwarantowania.

Oznacza to, że wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania
są sumowane w celu określenia poziomu ochrony. Jeśli, na przykład, deponent posiada konto
oszczędnościowe z saldem dziewięćdziesiąt tysięcy (90.000) EUR i rachunek bieżący z saldem
dwadzieścia tysięcy (20.000) EUR, spłacone zostanie tylko sto tysięcy (100.000) EUR.

Pod pewnymi warunkami, następujące depozyty są chronione powyżej stu tysięcy (100.000) EUR:
depozyty (i) w przypadku transakcji na rynku nieruchomości związanych z mieszkaniami prywatnymi,
(ii) depozyty związane z określonymi wydarzeniami z życia deponenta, które spełniają określone cele
społeczne oraz (iii) depozyty wynikające z wypłat ubezpieczenia lub odszkodowań na rzecz ofiar
przestępstw karnych lub błędów prawnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://fondsdegarantie.belgium.be/

(2) Limit ochrony dla rachunków wspólnych

W przypadku rachunków wspólnych limit stu tysięcy (100.000) EUR dotyczy każdego deponenta.
Depozyty na rachunku wspólnym są spłacane proporcjonalnie do udziałów deponenta w tych
aktywach. W przypadku braku przepisów szczególnych, konto jest rozdzielane równo między
deponentów. Jednakże depozyty na rachunku, do którego uprawnione są dwie (2) lub więcej osób
jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub grupy o podobnym charakterze, bez
osobowości prawnej, są sumowane i traktowane tak, jakby zostały złożone przez jednego
deponenta w celu obliczenia limitu stu tysięcy (100.000) EUR, chyba że członkowie mogą
samodzielnie wykonywać prawa do aktywów na rachunku i można ustalić tożsamość każdego z
nich.

(3) Spłata

Właściwym systemem ochrony depozytów jest Fonds de Garantie pour les services
publics / Het Garantiefonds.

Strona internetowa: http://fondsdegarantie.belgium.be/

Fonds de Garantie pour les services publics / Het Garantiefonds zwróci Twoje depozyty do
równowartości stu tysięcy (100.000) EUR w maksymalnym terminie dwudziestu (20) dni
roboczych, który zostanie stopniowo skrócony do okresu siedmiu (7) dni roboczych najpóźniej do
2024 roku.

O ile termin ten nie zostanie skrócony do maksymalnie siedmiu (7) dni roboczych, fundusz ochrony
zapewni deponentom dostęp do wystarczającej ilości ubezpieczonych aktywów w celu pokrycia
kosztów utrzymania w ciągu pięciu dni roboczych od złożenia wniosku. Więcej informacji można
znaleźć na stronie internetowej: http://fondsdegarantie.belgium.be/

Jeśli nie zostałeś spłacony w tych terminach, powinieneś skontaktować się z Systemem Ochrony
Depozytów, ponieważ po pewnym czasie może upłynąć czas na żądanie zwrotu. Więcej informacji:
http://fondsdegarantie.belgium.be/

(4) Potwierdzenie odbioru

Na corocznej wysyłce arkusza informacyjnego nie są umieszczane żadne potwierdzenia odbioru.
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(5) Inne ważne informacje

Co do zasady, wszyscy deponenci detaliczni i biznesowi są objęci systemem ochrony depozytów.
Wyjątki dla niektórych depozytów są opisane na stronie internetowej właściwego systemu ochrony
depozytów. Twoja instytucja kredytowa poinformuje Cię również na Twoje żądanie, czy niektóre
produkty są objęte gwarancją, czy nie. Jeżeli depozyty są gwarantowane, instytucja kredytowa
potwierdza to również na wyciągu z rachunku.
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