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Szanowni Państwo,  
 

Dear Sirs, 
 

Niniejszy Arkusz Informacyjny dla Deponentów zawiera 
informacje o obowiązkowej ochronie depozytów, 
obowiązującej na podstawie właściwych przepisów 
duńskich oraz polskich.   
Szczególne informacje w tym zakresie dostępne są na 
stronie www.danskebank.pl. 

The below Depositor Information Sheet contains 
information regarding mandatory protection of deposits, 
required under relevant provisions of Danish as well as 
Polish law. 
The detailed information with this respect are available 
on webpage danskebank.pl. 

Miejsce i data / Place and date 
 
 
  
Nazwa Klienta/Deponenta 
Name of Customer(s)/Depositor(s) 

Numer Klienta/Customer number 

 

ARKUSZ INFORMACYJNY DEPONENTA DEPOSITOR INFORMATION SHEET 
Depozyty w Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce są gwarantowane przez: 
 

Duński Fundusz Gwarancyjny (Garantiformuen)  (1) 

Deposits in Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland are protected by: 
 

The Danish Guarantee Fund (Garantiformuen) (1) 

Zakres ochrony: 
 
100 000 EUR na deponenta na instytucję kredytową (2) 

Limit of protection: 
 
EUR 100,000 per depositor per credit institution (2) 

Jeżeli posiadają Państwo więcej depozytów w tej samej instytucji kredytowej:  
 

wszystkie Państwa depozyty w tej samej instytucji 
kredytowej są sumowane, a suma podlega limitowi 
100 000 EUR (2) 

If you have more deposits at the same credit institution: 
 

all your deposits at the same credit institution are 
“aggregated” and the total is subject to the limit of 
EUR 100,000 (2). 

Jeżeli posiadają Państwo wspólny rachunek z inną osobą/innymi osobami: 
 
limit 100 000 EUR ma zastosowanie do każdego 
z deponentów oddzielnie (3) 

If you have a joint account with other person(s): 
 
the limit of EUR 100,000 applies to each 
depositor separately (3) 

Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności instytucji kredytowej: 
 

7 dni roboczych (4) 

Reimbursement period in case of credit institution’s insolvency : 
 

7 working days (4) 

Waluta wypłaty: 
 
EURO 

Currency of reimbursement: 
 
EUR 

Kontakt / Contact 
 
Fundusz Gwarancyjny (Garantiformuen):  
The Guarantee Fund (Garantiformuen):  
Garantiformuen, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V 
www. gii@gii.dk 

Informacje dodatkowe / More information: 
 
www.gii.dk   (Please also refer to the information on page 2) 

Potwierdzenie otrzymania przez deponenta (Miejsce/Data/Podpis): 
 
 

Acknowledgement of receipt by Depositor (Place/Date/Signature): 
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Informacje Dodatkowe: Additional Information: 

(1) System odpowiedzialny za ochronę depozytów. (1) Scheme responsible for protection of your deposits 

(2) Ogólny zakres ochrony.  (2) General limit of protection 
  
Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty 
systemem gwarantowania nie jest w stanie wypełnić 
swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz 
deponentów dokonuje właściwy fundusz gwarancyjny. 
Kwota wypłaty wynosi maksymalnie równowartość 100 
000 euro we właściwej walucie 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 100 
000 euro (lub jej równowartość w innej walucie).  
 

If a deposit is unavailable because a credit institution is 
unable to meet its financial obligations, depositors are 
repaid by a deposit guarantee scheme. This repayment 
covers a maximum of EUR 100,000 (or its equivalent in 
the relevant currency) per credit institution subject to 
protection. This means that all deposits with the same 
credit institution are added up in order to determine the 
coverage level. If, for instance, a depositor holds a savings 
account with EUR 90,000 and a current account with 
PLN equivalent of EUR 20,000, he or she will be repaid 
only EUR 100,000 (or its equivalent in a different 
currency).  
 

W pewnych przypadkach, ochrona depozytów przekracza 
EUR 100 000 euro. 
Depozyty w rachunkach ochrony emerytalnej zgodnie 
z właściwymi przepisami podlegają ochronie w całości. 
Depozyty pochodzące z transakcji, których przedmiotem są 
nieruchomości podlegają ochronie do wysokości 10 
milionów euro za okres maksymalnie 12 miesięcy licząc od 
daty złożenia depozytu, i jedynie w przypadku gdy 
nieruchomość była wykorzystywana w celach 
niekomercyjnych.  
Depozyty złożone zgodnie z właściwymi przepisami w celu 
lub w powiązaniu ze zdarzeniami życiowymi takimi jak: 
zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, 
niepełnosprawność, podlegają ochronie do kwoty 150 000 
euro, przez okres do sześciu miesięcy od daty złożenia 
depozytu. 
W przypadku gdy środki pochodzą z wypłaty 
odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub 
zadośćuczynienia są one objęte ochroną gwarancyjną do 
kwoty 150 000 euro przez okres 6 miesięcy od dnia 
wpływu środków na rachunek. 

In some cases, deposits are protected above EUR 
100,000. 
Deposits in pension savings accounts pursuant to 
legislation are fully covered. 
Deposits resulting from transactions relating to real 
property are covered up to an amount equal to EUR 10 
million (about DKK 75 million) for a period of up to 12 
months from the date the amount was deposited if the 
real property was used or is intended mainly for non-
commercial purposes.  
Deposits that have a social purpose pursuant to 
legislation and are linked to special life events such as 
marriage, divorce or disability are covered up to an 
amount equal to EUR 150,000 for a period of up to six 
months from the date the amount was deposited. 
Deposits resulting from damages or compensation 
pursuant to legislation for damage or injury resulting 
from a criminal act or miscarriage of justice are covered 
up to an amount equal to EUR 150,000 for a period of up 
to six months from the date the amount was deposited. 
Additional information is available at www.gii.dk. 

  
(3) Limit ochrony wspólnych rachunków. (3) Limit of protection applying to joint accounts  

W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości 
w złotych 100 000 euro stosuje się 
do każdego z deponentów 

For joint accounts, the limit of EUR 100,000 applies to 
each depositor separately.  
 

  
(4) Wypłata  (4) Repayment  

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków 
gwarantowanych jest:  
Garantiformuen, Kalvebod Brygge 43, DK-1560 
Kopenhaga V, tel. +45 33 14 62 45, e-mail: gii@gii.dk, 
strona internetowa: www.gii.dk.  Dodatkowe informacje są 
dostępne na stronie www.gii.dk  
Wypłata następuje do wysokości 100 000 euro (lub 
równowartości w innej walucie) najpóźniej w terminie 7 dni 
roboczych. Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie 
nastąpiła w tych terminach, należy skontaktować się 
z podmiotem gwarantującym wypłatę, ponieważ termin 
wnoszenia roszczeń o ich wypłatę może ulec 
przedawnieniu. 

The deposit guarantee scheme responsible is:  
Garantiformuen, Kalvebod Brygge 43, DK-1560 
København V, tel. +45 33 14 62 45, e-mail: gii@gii.dk, 
website: www.gii.dk.  
The deposits (a maximum of EUR 100,000) must be 
repaid within seven business days.  
If you have not been repaid within these deadlines, you 
should contact the deposit guarantee scheme since the 
time to claim repayment may expire. More information is 
available at www.gii.dk.  
 

  

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. 

Other important information  
All retail depositors and businesses are generally 
covered by deposit guarantee schemes. Information 
about any exemptions applying to certain deposits is 
provided at the website of the deposit guarantee scheme 
responsible. Your credit institution will also inform you of 
whether certain products are covered or not. If the 
deposits are covered, the credit institution will also 
confirm this on your statements of account. 
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