Ogólne informacje dotyczące ochrony depozytów
(Arkusz informacyjny dla deponentów)

Depozyty w HSBC
France są
gwarantowane przez:

Fundusz Gwarantowania Depozytów i Przymusowej Restrukturyzacji
(Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) (FGDR)

Zakres ochrony:

EUR 100.000 w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie
objętym systemem gwarantowania (instytucji kredytowej) (patrz uwaga
1).
HSBC France posługuje się również następującymi nazwami:


HSBC;



HSBC Private Banking.

HSBC France prowadzi również działalność w Polsce pod firmą HSBC.
Jeżeli deponent posiada
więcej depozytów w
tym samym podmiocie
objętym systemem
gwarantowania
(instytucji kredytowej):

Wszystkie odpowiednie depozyty na rachunkach deponenta w tym
samym podmiocie objętym systemem gwarantowania (instytucji
kredytowej) są sumowane a suma podlega limitowi EUR 100.000 (lub
równowartości tej kwoty) (patrz uwaga 1).

Jeżeli deponent posiada
wspólny rachunek z
inną osobą / innymi
osobami

Limit EUR 100.000 ma zastosowanie do każdego z deponentów
oddzielnie. Saldo danego rachunku wspólnego jest dzielone w równych
częściach pomiędzy współposiadaczy rachunku, udział przypisany do
każdego współposiadacza jest dodawany do sald indywidualnych
rachunków i depozytów każdego współposiadacza w celu obliczenia limitu
gwarancji dla każdego z nich (patrz uwaga 2).

Inne specjalne
przypadki:

Patrz uwaga 2.

Okres
wypłaty
w Siedem (7) dni roboczych (patrz uwaga 3).
przypadku
niewypłacalności
podmiotu
objętego
systemem
gwarantowania
(instytucji kredytowej):
Waluta wypłaty:
Kontakt:

Dalsze informacje:

Euro
Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR)
65, Rue de la Victoire, 75009 Paryż, Francja
Tel.: +33 (0) 158 183 808
Email: contact@garantiedesdepots.fr
Strona internetowa FGDR:
www.garantiedesdepots.fr

Dodatkowe informacje
Uwaga 1: Ogólny zakres ochrony
Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania (instytucja
kredytowa) nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów
dokonuje system gwarantowania depozytów. Kwota wypłaty wynosi maksymalnie równowartość w
PLN, EUR 100 000 w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem
gwarantowania (instytucji kredytowej). Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją w
ramach systemu gwarantowania depozytów sumowane są salda kredytowe wszystkich rachunków,
wszystkie depozyty ulokowane w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania (instytucji
kredytowej) (z zastrzeżeniem zastosowania ustawowych lub umownych postanowień dotyczących
potrącenia z saldem debetowym). Limit ochrony dotyczy tejże sumy. Depozyty oraz osoby, których
środki objęte są ochroną gwarancyjną wymienione są w Art. L. 312-4-1 francuskiego Kodeksu
Pieniężnego i Finansowego (Code Monétaire et Financier), (dalsze informacje dostępne są na stronie
internetowej Funduszu Gwarantowania Depozytów i Przymusowej Restrukturyzacji (Fonds de Garantie
des Dépôts et de Résolution) (FGDR)).
Przykładowo, jeśli deponent posiada w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania na
odpowiednim rachunku oszczędnościowym (z wyłączeniem Livret A, Livret de Développement Durable
oraz Livret d’Epargne Populaire) EUR 90.000 oraz na odpowiednim rachunku bieżącym EUR 20.000,
wypłacona jemu zostanie maksymalna gwarantowana kwota tj. EUR 100.000.
Metoda ta ma również zastosowanie, gdy instytucja kredytowa deponenta prowadzi działalność pod
kilkoma firmami. HSBC France prowadzi również działalność pod firmami HSBC i HSBC Private Banking
we Francji oraz pod firmą HSBC w Polsce. Oznacza to, że wszystkie depozyty w jednym podmiocie
objętym systemem gwarantowania (instytucji kredytowej) prowadzącym działalność pod różnymi
firmami są sumowane i objęte gwarancją do kwoty 100.000 EUR.
Uwaga 2: Szczególne przypadki
Saldo rachunków wspólnych są dzielone w równych częściach pomiędzy współposiadaczy rachunku,
chyba że postanowienie umowne stanowi odmiennie. Kwota należna każdemu współposiadaczowi
rachunku jest dodawana do sald jego własnych rachunków lub depozytów i suma ta podlega limitowi
ochrony w wysokości EUR 100.000.
Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie
spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu EUR 100.000
sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta, a nie współposiadacza lub
partnerów/wspólników/akcjonariuszy.
Salda rachunków, których posiadaczami są Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée (EIRLs),
otwarte w celu deponowania aktywów powadzonej działalności oraz zakładania lokat bankowych w
imieniu prowadzonej działalności są sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta, a
rachunki te są traktowane jako odrębne od innych rachunków tych osób fizycznych.
Sumy zapisane na rachunkach oszczędnościowych pod nazwą Livrets A, Livrets de Développement
Durable (LDDs) oraz Livrets d’Épargne Populaire (LEPs) – są gwarantowane odrębnie od sumy EUR
100.000 dotyczącej innych rachunków. Gwarancja ta obejmuje sumy zdeponowane na wszystkich tych

konkretnych rachunkach depozytowych prowadzonych dla danego posiadacza rachunków oraz odsetki
od tych kwot do maksymalnej kwoty 100.000 EUR dalsze informacje dostępne są na stronie
internetowej Funduszu Gwarantowania Depozytów i Przymusowej Restrukturyzacji (Fonds de Garantie
des Dépôts et de Résolution) (FGDR)).
Przykładowo, jeśli klient posiada Livret A oraz LDD z łącznym saldem EUR 30.000 oraz rachunek bieżący
z saldem EUR 90.000, klient ten w pierwszej kolejności otrzyma zwrot EUR 30.000 z tytułu swoich
livrets, zaś w drugiej kolejności zwrot EUR 90.000 z tytułu rachunku bieżącego.
Niektóre depozyty nadzwyczajnego rodzaju (tymczasowe wysokie salda stanowiące wpływy ze zbycia
nieruchomości stanowiącej podstawowe miejsce zamieszkania deponenta, wypłata deponentowi
sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, wypłata deponentowi odprawy emerytalnej lub
nabycie spadku przez deponenta) objęte są zwiększoną ochroną ponad EUR 10.000 przez ograniczony
czas po ich wpłacie na rachunek (dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej Funduszu
Gwarantowania Depozytów i Przymusowej Restrukturyzacji (Fonds de Garantie des Dépôts et de
Résolution) (FGDR)).
Uwaga 3: Wypłata
FGDR wypłaci deponentowi odpowiednie depozyty w terminie siedmiu (7) dni roboczych od dnia, w
którym Urząd Kontroli Ostrożnościowej oraz Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution) (ACPR) oficjalnie uzna niedostępność depozytów w
członkowskiej instytucji kredytowej zgodnie z Art. L. 312-5 francuskiego Kodeksu Pieniężnego i
Finansowego (Code Monétaire et Financier).
Termin ten dotyczy wypłaty niewymagającej specjalnego traktowania ani dodatkowych informacji
koniecznych w celu ustalenia kwoty do wypłaty lub tożsamości deponenta. Jeśli wymagane jest
specjalne traktowanie lub dodatkowe informacje, wypłata nastąpi tak szybko, jak będzie to możliwe.
Wypłata zostanie dokonana według wyboru FGDR:
a) w formie czeku załączonego do pisma wysłanego listem polecony, z potwierdzeniem odbioru; lub
b) w drodze wpisania potrzebnych informacji w trybie online na bezpiecznej podstronie internetowej
utworzonej przez FGDR specjalnie w tym celu i dostępnej z jego oficjalnej strony internetowej
(patrz poniżej) w celu umożliwienia beneficjentowi podania danych nowego rachunku bankowego,
na których FGDR ma przelać mu wypłacane środki.
Uwaga 4: Inne istotne informacje
Zasadniczo depozyty wszystkich klientów, tj. deponentów będących osobami fizycznymi i
przedsiębiorcami, niezależnie od tego, czy ich rachunki zostały otwarte do użytku prywatnego czy
firmowego, są chronione przez FGDR. Informacje o wyjątkach obowiązujących w odniesieniu do
określonych depozytów i produktów zamieszczone są na stronie internetowej FGDR.
Na odpowiednie zapytanie podmiot objęty systemem gwarantowania (instytucja kredytowa) udziela
informacji o tym, czy określone produkty są objęte ochroną, bądź nie są objęte ochroną. Jeżeli depozyty
są gwarantowane, podmiot objęty systemem gwarantowania (instytucja kredytowa) potwierdza to
także na wyciągach z rachunku przesyłanych deponentom okresowo, co najmniej raz w roku.

