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Miscellanea

Jakub Kerlin*

INFORMACJA
NA TEMAT ZASAD GWARANTOWANIA 

DEPOZYTÓW W SYSTEMIE BRAZYLIJSKIM

WST P

Kryzys walutowy w ko cu roku 1994 obecny na wielu rynkach wschodz cych 
wp yn  niekorzystnie na sektor finansowy Brazylii1. Jego konsekwencj  by o 
powo anie w 1995 r. powszechnego systemu gwarantowania depozytów w celu 
ochrony deponentów bankowych przed potencjalnymi skutkami kryzysów. System 
gwaran cyjny w Brazylii jest wielopodmiotowym systemem mieszanym, w którym 
wyst puj  instytucje o charakterze zarówno publiczno-prywatnym (rz dzone pu-
blicznym prawem krajowym), jak i wy cznie prywatnym (system dobrowolny opie-
raj cy si  na umowach cywilnych).

Brazylijski obowi zkowy system gwarantowania depozytów sk ada si  z dwóch 
funduszy, ustanowionych publicznym prawem krajowym, które s  odr bnymi jed-
nostkami organizacyjnymi. S  to:

 Fundo Garantidor de Creditos (FGC) – gwarantuj cy depozyty w bankach, 
 Fundo Garantidor de Créditos das Cooperativas de Crédito (FGCoop) – gwaran-

tuj cy depozyty w uniach kredytowych (odpowiednik polskich spó dzielczych 
kas oszcz dno ciowo-kredytowych).

* Jakub Kerlin jest doktorantem w Instytucie Finansów w Kolegium Zarz dzania i Finansów 
Szko y G ównej Handlowej w Warszawie oraz pracownikiem Departamentu Projektów Strate-
gicznych w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

1 Por. Piklikiewicz M., Ostatni kryzys finansowy w Brazylii, Zeszyty Naukowe KG , Nr 6, SGH, 
Warszawa 1999.
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Ponadto, w ramach systemu gwarantowania depozytów funkcjonuj  tak e trzy 
dodatkowe systemy gwarancyjne, utworzone dobrowolnie z inicjatywy najwi k-
szych unii kredytowych2. S  to:

 Fundo Garantidor do Sistema de Cooperatvicas de Credito do Brasil – Fundusz 
Gwarancyjny Brazylijskiego Systemu Spó dzielni Kredytowych (Brazilian Cre-
dit Cooperative System; FGSICOB),

 Fundo Garantidor do Sistema de Crédito Cooperativo – Fundusz Gwarancyjny 
Systemu Spó dzielni Kredytowych (Credit Cooperative System; FGSICREDI),

 Fundo Garantidor do Cooperativa de Crédito Solidãrio – Fundusz Gwarancyjny 
Wzajemnych Spó dzielni Kredytowych (Mutual Credit Cooperative; FGCRE-
SOL).
Zapowiadane s  jednak prace ukierunkowane na konsolidacj  podmiotow  sys-

temu gwarancyjnego i utrzymanie jedynie obowi zkowych systemów, które przewi-
duje publiczne prawo krajowe. Wskutek tego nast pi stopniowe wygaszanie dzia-
alno ci systemów dobrowolnych.3

Narodowa Rada Monetarna (Conselho Monetário Nacional), w Rozporz dzeniu 
Nr 2,197 z dnia 31 sierpnia 1995 r. poleci a „utworzenie prywatnej organizacji non pro-
fit w celu ochrony deponentów”, daj c tym samym podstawy funkcjonowania dzisiej-
szego obowi zkowego systemu gwarantowania depozytów w bankach (FGC). Wskutek 
wdro enia tego rozporz dzenia dzia alno  FGC zosta a ukonstytuowana. Nast pi o to 
16 listopada 1995 r. przez og oszenie przez publicznego regulatora stosownych norm 
prawnych, nadanie statutu organizacyjnego oraz szczegó owych zasad funkcjonowania 
potwierdzonych wydaniem Rozporz dzenia Rady Monetarnej Nr 2,211. Na przestrzeni 
lat stan prawny funkcjonowania systemu podlega  reformom i zmianom, wprowadza-
nym g ównie w odpowiedzi na zmieniaj ce si  potrzeby sektora finansowego. Aktem 
prawnym reguluj cym obecnie dzia anie FGC jest Rozporz dzenie Rady Monetarnej 
Nr 4,222 z dnia 23 maja 2013 r., które skonsolidowa o jednostkowe reformy oraz upo-
rz dkowa o zasady dzia ania oraz zadania funduszu. 

FGC jest prywatnym stowarzyszeniem non profit w rozumieniu prawa brazy-
lijskiego, maj cym osobowo  prawn . Nadrz dnym celem organizacji jest ochrona 
deponentów b d cych uczestnikami systemu finansowego do wysoko ci gwarancji 
przewidzianej prawem. Do dodatkowych zada  funduszu w czono tak e wspiera-
nie stabilno ci krajowego systemu finansowego oraz zapobieganie kryzysom banko-
wym o charakterze systemowym. Mandat FGC zosta  okre lony jako paybox plus4, 
dlatego, e w odpowiedzi na ostatni kryzys finansowy wyposa ono fundusz tak e 

2 FSB, Thematic Review on Deposit Insurance. Peer Review, 2012, s. 38.
3 Portal Brazylijskiej Spó dzielczo ci: Portal de Coopertivisimo de Credito, FGCoop – Como 

funcionará of Fundo Garantidor to Cooperativismo de Crédito?, 7 de March de 2014 (dost p: 
18.03.2014).

4 FSB, Thematic…, op. cit., s. 4.
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w mo liwo  udzielania ograniczonego wsparcia p ynno ciowego instytucjom finan-
sowym. FGC nie ma kompetencji nadzorczych i kontrolnych ani te  uprawnie  do 
przeprowadzania uporz dkowanej likwidacji instytucji finansowych, a w swoich 
dzia aniach powinien wspó pracowa  z bankiem centralnym.

Depozyty z o one w kasach (uniach kredytowych) pocz tkowo nie zosta y 
w Brazylii obj te obowi zkowym systemem gwarancyjnym. W zwi zku z tym, 
równolegle do systemu obowi zkowego banków, wykszta ci o si  wiele systemów 
dobrowolnych – zak adanych z inicjatywy samych kas. Utworzone zosta y trzy sys-
temy prywatne: FGSICOB, FGSICREDI oraz FGCRESOL. Fundusze gwarancyjne 
unii kredytowych dzia aj  w formie dobrowolnych zrzesze , kierowanych przez 
poszczególne unie, a ich dzia ania rz dzone s  statutami uchwalanymi przez fede-
racje spó dzielcze. Rola i znaczenie funduszy prywatnych s  ograniczone, poniewa  
odpowiadaj  one jedynie za 0,45% warto ci depozytów ulokowanych w systemie 
finansowym Brazylii. Pe ni  one g ównie funkcj  typu paybox, gdy  ich naczelnym 
zadaniem jest wyp ata depozytów. Niektóre statuty dopuszczaj  mo liwo  udzie-
lania wsparcia, w szczególno ci w celu wsparcia procesów fuzji i przej  pomi dzy 
kasami. Systemy prywatne ró ni  si  od siebie wysoko ci  limitu gwarancyjnego, 
zasadami uczestnictwa i sposobem obliczania sk adki na fundusz5.

W najbli szym czasie oczekiwane jest stopniowe wygaszanie dzia alno ci do-
browolnych funduszy prywatnych unii kredytowych, poniewa  pod koniec 2013 r. 
uko czono prace nad stworzeniem odr bnego funduszu gwarantuj cego depozyty 
zgromadzone w kasach. Prace prowadzone by y z inicjatywy samych kas, pod auspi-
cjami Banku Centralnego Brazylii. Ich efektem by o wydanie przez Rad  Monetar-
n  Rozporz dzenia Nr 4,150 z dnia 30 pa dziernika 2012 r., polecaj cego utworze-
nie jednolitego funduszu gwarancyjnego unii kredytowych (FGCoop). Jego celem 
jest gwarantowanie depozytów zgromadzonych w kasach. Postanowienia te zosta y 
wdro one stosunkowo niedawno, w Rozporz dzeniu Rady Monetarnej Nr 4,284 
z dnia 5 listopada 2013 r., które ostatecznie ukonstytuowa o fundusz FGCoop oraz 
umo liwi o mu dzia anie operacyjne. Wprowadzenie jednolitego, obowi zkowego 
funduszu ochrony deponentów kas spotka o si  z aprobat  i pozytywnym odbio-
rem brazylijskiego rodowiska spó dzielczo ci, które zabiega o o zrównanie ochrony 
klientów banków i kas6. Cz onkostwo w brazylijskim systemie gwarantowania de-
pozytów jest obowi zkowe dla wszystkich licencjonowanych instytucji finansowych 
w Brazylii, które przyjmuj  depozyty, za  uczestnictwo w systemach prywatnych 
opiera si  na zasadzie dobrowolno ci. W grudniu 2014 r. do systemu publicznego 

5 FSB, Thematic…, op. cit., s. 38.
6 Por. np. Portal Brazylijskiej Spó dzielczo ci: Portal de Coopertivisimo de Credito, Conheça os 

conselheiros eleitos na primeira assembleia do FGCoop, o Fundo Garantidor de Crédito das 
Cooperativas de Crédito, 11 December de 2013, (dost p: 6.03.2014).
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FGC nale a o 183 cz onków7. W odniesieniu do FGCoop w czono do systemu ok. 
1 150 kas przyjmuj cych depozyty8.

1. ORGANY DECYZYJNE

FGC charakteryzuje si  rozbudowan  struktur  organizacyjn . Zgodnie z tre-
ci  rozporz dze , do statutowych organów FGC nale :
 Walne Zgromadzenie Cz onków Funduszu (The General Meeting),
 Zarz d Funduszu (The Board of Directors),
 Rada Doradcza Funduszu (The Advisory Council),
 Biuro Dyrektora Zarz dzaj cego (The Executive Director’s Office),
 Rada Bud etowa Funduszu (The Fiscal Council).

FGC zarz dzany jest przez osoby wybrane przez instytucje b d ce uczestnika-
mi systemu gwarancyjnego. W jego organach zatem nie zasiadaj  przedstawiciele 
w adz pa stwowych. Jedynie niektóre decyzje organów FGC wymagaj  kontrasy-
gnaty Banku Centralnego Brazylii (np. wybór Przewodnicz cego Zarz du Fundu-
szu). Przed cz onkami organów FGC statut stawia wymogi posiadania nale ytej 
wiedzy i do wiadczenia z zakresu bankowo ci oraz znajomo ci funkcjonowania 
systemu finansowego.

Walne Zgromadzenie Cz onków Funduszu
Jest najwy szym organem wykonawczym i doradczym FGC. Sk ada si  ono ze 

wszystkich cz onków funduszu (instytucjonalnych uczestników systemu), którzy 
maj  prawo g osu. Prawo g osu za  ma tylko taka instytucja, która nie zalega 
z p atno ci  sk adek. Si a g osu na Walnym Zgromadzeniu rozk ada si  propor-
cjonalnie, zgodnie z wysoko ci  op acanej przez dan  instytucj  sk adki9. Na czele 
Zgromadzenia stoi Przewodnicz cy Zarz du Funduszu. Odbywa si  ono raz do 
roku i zwo ywane jest w terminie do 30 kwietnia. Do jego g ównych zada  nale y:

 udzielanie informacji o stanach ksi gowych kont funduszu, przegl d wyników 
finansowych, udzielanie wyja nie  do sprawozdania finansowego i przeprowa-
dzanie debaty w tym zakresie,

 wybór cz onków organów FGC,
 mianowanie Przewodnicz cego i Wiceprzewodnicz cego Zarz du Funduszu,
 ustalanie górnego limitu wynagrodze  cz onków organów FGC.

7 FGC, Members, Financial Institutions, www.fgc.org.br (dost p: 15.12.2014).
8 Banco Central do Brazil, Relação de instituições em funcionamento no país, www. bcb.gov.br, 

(dost p: 15.12.2014)
9 Szerzej, por. Za cznik Nr 1 do Rozporz dzenia Nr 4,222 z dnia 23 maja 2013 r. nadaj cej statut 

FGC, art. 16 §1 i §2.
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Przewidziano tak e mo liwo  zwo ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia w sytuacji, gdy wyst pi potrzeba podj cia debaty nad niecierpi cymi zw oki 
wa nymi sprawami w zakresie dzia alno ci FGC.

Zarz d Funduszu
Jest naczelnym organem odpowiedzialnym za kierowanie i administrowanie 

FGC. Wybierany jest w g osowaniu pisemnym przeprowadzanym tajnie podczas 
Walnego Zgromadzenia. Zarz d Funduszu jest cia em decyzyjnym mog cym liczy  
od 5 do 9 cz onków. Kadencja cz onków Zarz du trwa 3 lata, z mo liwo ci  jedno-
krotnego ponownego wyboru. Do g ównych zada  Zarz du Funduszu nale :

 ustalanie wysoko ci sk adek sta ych oraz wychodzenie z propozycj  ich zmiany,
 ustalanie zasad wp at sk adek i wysoko ci sk adek nadzwyczajnych, 
 wyznaczanie ogólnych kierunków polityki FGC,
 ustalanie polityki inwestycyjnej i stopnia ryzyka podejmowanego przez FGC,
 ustalanie bud etu rocznego,
 ustalanie wynagrodze  pracowników FGC,
 wybór audytora oraz przewodnicz cego Rady Doradczej,
 nadzór nad sporz dzaniem raportów okresowych oraz udzielanie komentarza 

w tym zakresie,
 wykonywanie innych czynno ci nie zastrze onych dla pozosta ych organów.

Przewodnicz cym Zarz du Funduszu jest pan Antonio Carlos Bueno de Camar-
go Silva wybrany na kadencj  2013–2016.

Rada Doradcza Funduszu
Sk ada si  z 5 cz onków, których kadencja trwa 3 lata, z mo liwo ci  jej jedno-

krotnego odnowienia. Rada nie ma uprawnie  wykonawczych, a do jej g ównych 
zada  nale :

 konsultowanie pomys ów, wytycznych i strategii ukierunkowanych na realizacj  
celów FGC,

 konsultowanie zaanga owania FGC w ró ne rodzaje dzia alno ci oraz ocena jego 
wp ywu na rynek finansowy,

 inne sprawy zwi zane z realizacj  celów FGC, które mog  mie  wp yw na sta-
bilno  finansow  krajowego systemu finansowego.

Biuro Dyrektora Zarz dzaj cego
Liczy od 2 do 5 cz onków, z których jednym jest Przewodnicz cy Zarz du Fun-

duszu. Wybierane jest na trzyletni  kadencj , z mo liwo ci  jej odnowienia. Do 
g ównych zada  Biura nale  m. in. reprezentowanie funduszu na zewn trz, bie-

ce administrowanie sprawami FGC oraz wspieranie niektórych dzia a  Zarz du. 
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Rada Bud etowa Funduszu
Jest organem sk adaj cym si  z 3 cz onków. Jej g ównym zadaniem jest dokony-

wanie przegl du i ocena sprawozda  finansowych funduszu oraz innych dokumen-
tów ksi gowych. Kadencja cz onków Rady Bud etowej trwa 3 lata, z mo liwo ci  
jednokrotnej reelekcji. 

2. ZAKRES GWARANCJI DEPOZYTÓW

Zgodnie z obowi zuj cym prawem, system gwarantowania depozytów chroni 
rodki do wysoko ci maksymalnie 250 tys. reali brazylijskich (ok. 77 600 euro)10 

wed ug zasady „wyp aty na jednego deponenta w danym banku”11. Niemniej jed-
nak, wy om w tej zasadzie stanowi  rachunki wspólne. W ich przypadku limit 
zosta  ograniczony do 250 tys. reali cznie na wszystkich posiadaczy danego ra-
chunku (wysoko  ochrony nie jest mno ona przez liczb  posiadaczy rachunku)12. 
Zatem dwaj posiadacze rachunku wspólnego o saldzie 300 tys. reali otrzymaj  w ra-
mach gwarancji jedynie po 125 tys. reali. Jednak e ka demu z nich zostanie jeszcze 
po 125 tys. reali „nadwy ki” na ewentualne wyp aty z innych rachunków w tej 
instytucji13. 

Deponent uprawniony do wyp aty identyfikowany jest po swoim indywidualnym 
numerze identyfikacji podatkowej – Individual Tax Payer Number – w przypad-
ku osób fizycznych lub National Corporation Tax Number – w przypadku osób 
prawnych. Obowi zuje jednolity zakres gwarancji w przypadku osób fizycznych 
oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie maj cych osobowo ci 
prawnej.

Limit gwarancyjny wyznacza maksymaln  wysoko  rodków, jaka mo e by  
zwrócona w ca o ci deponentowi w ramach gwarancji w przypadku cofni cia zgo-
dy na prowadzenie lub w przypadku zawieszenia dzia alno ci danej instytucji pod 
warunkiem, e zdeponowane rodki spe niaj  kryteria wyp aty. Gwarancje FGC 
dotycz  jedynie depozytów w walucie krajowej, czyli denominowanych w realach 
brazylijskich. Gwarancje obejmuj  depozyty na danie lub terminowe osób fizycz-
nych i prawnych, rezydentów i nierezydentów, deponowane:

 na rachunkach rozliczeniowo-oszcz dno ciowych,
 na rachunkach oszcz dno ciowych,
 na rachunkach czekowych,

10 Wg kursu redniego z dnia 12 grudnia 2014 r. Europejskiego Banku Centralnego.
11 Do 2013 r. kwota gwarantowana wynosi a 70 tys. reali brazylijskich.
12 Szczegó owe zasady wyliczenia przedstawia FGC na swojej stronie internetowej pod adresem 

www.fgc.org.br/index.php?conteudo=1&ci_menu=20 (dost p: 4.03.2014 r.).
13 Przyk ad zak ada istnienie równych wielko ci udzia ów wspó posiadaczy rachunku.
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 w certyfikatach depozytowych,
 na pozosta ych rachunkach takich jak np. charakterystyczne dla lokalnego ryn-

ku listy po wiadczaj ce wierzytelno ci rolnicze (agribusiness credit letters)14.
Natomiast wy czeniu spod gwarancji na mocy art. 2 § 1 Za cznika Nr II do 

Rozporz dzenia Rady Monetarnej Nr 4,222 z dnia 23 maja 2013 r. podlegaj  m.in. 
wszystkie rachunki zagraniczne, rachunki prowadzone w walutach innych ni  real 
brazylijski i depozyty s dowe.

Globalny kryzys finansowy w brazylijskim systemie bankowym objawi  si  wy-
cofywaniem z banków depozytów o znacznej warto ci. Dlatego w 2009 r., z my l  
o inwestorach instytucjonalnych, zdecydowano si  doda  specjaln  kategori  depo-
zytów chronion  w sposób szczególny15. S  to tzw. Lokaty Terminowe Specjalnej 
Ochrony (Time Deposist with Special DPGE Protection)16. Do tej kategorii nale  
depozyty, z o one w instytucjach finansowych, które spe niaj  okre lone warunki, 
tzn.:

 zosta y z o one na co najmniej 12 miesi cy i nie d u ej ni  36 miesi cy,
 ich oprocentowanie zosta o ustalone w umowie, która nie mo e by  zmieniona 

podczas jej trwania (samo oprocentowanie mo e by  zmienne, ale zasady jego 
obliczania powinny by  ustalone w umowie),

 likwidacja lokaty (nawet cz ciowa) nie jest mo liwa17,
 osoba deponuj ca rodki otrzyma a certyfikat po wiadczaj cy fakt podlegania 

specjalnej ochronie, a depozyt taki zosta  zarejestrowany w FGC,
 jest odprowadzana od nich specjalna sk adka dodatkowa do FGC.

Depozyty spe niaj ce powy sze kryteria s  chronione do wysoko ci 20 milionów 
reali brazylijskich (ok. 6,2 miliona euro) na osob , na jedn  instytucj . Ochrona ta 
dedykowana jest g ównie profesjonalnym uczestnikom rynku. Dzi ki dodatkowym 
gwarancjom FGC lokaty nawet w niesprzyjaj cych warunkach rynkowych nie s  
podejmowane przed czasem. W za o eniu zatem wspieraj  stabilno  finansow  
systemu oraz p ynno  banków. Limit warto ciowy przyj cia Lokat Terminowych 
Specjalnej Ochrony na jedn  instytucj  finansow  wynosi maksymalnie 5 miliar-
dów reali brazylijskich18.

14 Szerzej por. art. 2 Za cznika Nr II do Rozporz dzenia Rady Monetarnej Nr 4,222 z dnia 
23 maja 2013 r.

15 FGC, Time Deposit with Special Guarantee from the FGC, 25 May 2009, (dost p 10 marca 
2014 r.).

16 Reuters, Fitch: DPGE II Favorable for Banking System as Long as it Does Not Lead to Depen-
dence, 16 August 2012, (dost p 10 marca 2014 r.).

17 Program i warunki DPGE na przestrzeni lat ulega y zmianom i obecnie funkcjonuje w Brazylii 
tzw. system DPGE II. Szerzej por. np. Reuters, Fitch: DPGE II…, op. cit. 

18 Na temat specyfiki DPGE oraz wp ywu tej ochrony na rynek finansowy Brazylii, por. M. Car-
neiro de Sousa, Market liquidity and Funding Liquidity in a Bank Run: The Brazilian DPGE 
Experiment, Essays on Banking, Departamento de Economia, Rio de Janeiro, December 2011, 
s. 82–110.
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Wed ug stanu na koniec 2013 r. limit gwarancyjny pokrywa  ok. 47,65% warto ci 
wszystkich depozytów, przy czym 99,69% ogólnej liczby deponentów kwalifikuj -
cych si  do systemu by o w pe ni obj tych gwarancjami19.

3. ZASADY WYP AT RODKÓW GWARANTOWANYCH

Gwarancje depozytów obj tych systemem gwarantowania w Brazylii staj  si  
wymagalne w przypadku podj cia przez nadzorc  (tu Bank Centralny) decyzji o za-
wieszeniu dzia alno ci banku, najcz ciej na skutek jej z ej kondycji finansowej lub 
cofni ciu zgody na prowadzenie dzia alno ci. Co niecz sto zdarza si  w obecnych na 
wiecie rozwi zaniach, w Brazylii nie ustanowiono prawnego terminu na rozpocz -

cie wyp at rodków gwarantowanych. Przeci tnie wynosi on 50 dni20. Jedynie przy 
rachunkach obj tych ochron  szczególn  (Lokaty Terminowe Specjalnej Ochrony) 
przewidziano konieczno  rozpocz cia wyp at w ci gu trzech dni. Z tym, e je eli 
wyst pi  opó nienia w przekazywaniu niezb dnych informacji, b d  dokumentów, 
termin ten mo e by  wyd u ony o dodatkowe trzy dni.

Brazylijski system gwarancyjny nie przewiduje jasno wskazanych wy cze  pod-
miotowych spod zakresu gwarancji. Jedynie w przypadku podejrze  o pranie pieni dzy 
na rachunkach bankowych obj tych gwarancjami FGC mo e wstrzyma  wyp aty kon-
kretnym podmiotom do czasu pe nego wyja nienia sprawy. W gestii Banku Centralnego 
Brazylii pozostaje podj cie decyzji o braku przeprowadzenia wyp at rodków gwaranto-
wanych takim osobom jak akcjonariusze czy zarz d banku. Normy prawne dotycz ce 
zasad wyp aty rodków gwarantowanych nie s  w Brazylii rozbudowane, a wi kszo  
decyzji podejmowana jest ad hoc, w zale no ci od potrzeb konkretnego przypadku. 

Zadaniem likwidowanej instytucji, wobec której zosta  spe niony warunek wy-
p aty gwarancji, jest przygotowanie list deponentów uprawnionych do wyp aty oraz 
przekazanie ich do FGC. Wyp ata rodków gwarantowanych odbywa si  poprzez 
instytucj  – Bank P atnika, który wybierany jest przez fundusz spo ród innych 
banków, a którego oddzia y, w miar  mo liwo ci, znajduj  si  w podobnych lokali-
zacjach, co oddzia y likwidowanego banku. rodki powinny by  podj te osobi cie 
b d  przez pe nomocnika. Us uga wyp aty rodków gwarantowanych odbywa si  
dla deponentów nieodp atnie. 

Liczba deponentów, którym wyp acono rodki gwarantowane, od pocz tku dzia-
ania FGC do 3 grudnia 2014 r. wynosi a 4 167 667 osób. Ostatnie spe nienie wa-

runku gwarancji mia o miejsce w sierpniu 2013 r. w odniesieniu do Banco Rural 
S.A. (1 978 deponentów), za  w 2012 r. Banco BVA S.A. (7 526 deponentów), Banco 
Prosper S.A. (239 deponentów) oraz Banco Cruzeiro do Sul S.A. (2 387 deponen-

19 FGC, Annual Report 2013.
20 FSB, Thematic…, op. cit., s. 56.
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tów). Od pocz tku funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów wyp acono 
gwarancje w przypadku 31 instytucji finansowych21. W ka dym z tych wypadków 
wyp ata by a dokonana z powodu likwidacji instytucji finansowej. Dot d nie stoso-
wano narz dzi uporz dkowanej likwidacji b d  restrukturyzacji, gdy  nie s  one 
obecne w porz dku prawnym Brazylii.

4. RÓD A FINANSOWANIA I ZASOBY FINANSOWE

System gwarantowania depozytów w Brazylii jest finansowany przez instytucje 
cz onkowskie na zasadzie ex ante. Instytucje cz onkowskie s  zobowi zane do wno-
szenia regularnej miesi cznej op aty podstawowej, która zosta a ustalona w Roz-
porz dzeniu Rady Monetarnej i wynosi obecnie 0,0125% warto ci sumy wierzytel-
no ci gwarantowanych przez FGC (total eligible deposits balance) wed ug stanu na 
koniec ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (miesi ca)22. Instytucje przyjmuj ce 
depozyty, które zdecydowa y si  tak e przyjmowa  Lokaty Terminowe Specjalnej 
Ochrony, zobowi zane s  do wp aty na ich poczet miesi cznych sk adek dodatko-
wych wynosz cych 0,0833% warto ci lokat. Sk adki instytucji cz onkowskich po-
wi kszaj  fundusz gwarantowania depozytów, a wnoszone s  na rachunki Banku 
Centralnego Brazylii. W przypadku opó nie  we wp atach mo liwe jest naliczenie 
op aty karnej wynosz cej do 2% warto ci nale nej wp aty.

Na wypadek trudno ci finansowych FGC przewidziano mo liwo ci uzyskania 
dodatkowego finansowania, w tym:

 wp aty sk adek nadzwyczajnych (extraordinary contributions),
 wp aty sk adek podstawowych z góry za okres do 12 miesi cy (advance pay-

ments),
 mo liwo  uzyskania po yczki od instytucji pa stwowych, b d  prywatnych,
 inne mo liwo ci pozyskania finansowania proponowane przez w adze FGC za 

zgod  Banku Centralnego Brazylii.
System brazylijski nie przewiduje op at pocz tkowych dla instytucji wchodz -

cych do systemu. Wielko  docelowa funduszu zosta a ustalona w rozporz dzeniu 
i wynosi 2% warto ci wierzytelno ci klientów banków wynikaj cych z depozytów 
kwalifikowanych do gwarancji (eligible deposits).

Wed ug stanu na koniec 2012 r. dost pne saldo funduszu FGC wynosi o 13,807 mi-
liarda reali brazylijskich (ok. 5,107 miliarda euro). Natomiast na koniec 2013 r. saldo 
by o wy sze i wynosi o 15,335 miliarda reali brazylijskich (ok. 4,707 miliarda eu-
ro)23. Na koniec 2013 r., wspó czynnik zabezpieczenia wzgl dem depozytów kwalifi-

21 FGC, Reimbursement to Clients, www.fgc.org.br (dost p: 15.12.2014).
22 Z ewentualn  propozycj  zmiany tych stawek mo e wyst pi  do Rady Monetarnej zarz d FGC.
23 FGC, Annual Report 2013. Warto ci zosta y przeliczone po kursie rednim Europejskiego Banku 

Centralnego na koniec grudnia ka dego roku. Pomimo tego, e saldo funduszu FGC wyra one 
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kowanych do gwarancji (eligible deposits) wyniós  0,95% (w 2012 r. wynosi  1,06%), 
a w stosunku do sumy depozytów gwarantowanych (covered deposits) wyniós  1,63% 
(w 2013 r. wynosi  2,38%)24. rodki funduszu lokowane s  w bezpieczne papiery d u -
ne skarbu pa stwa z zapadalno ciami, co do zasady nie d u szymi ni  dwa lata. Zgod-
nie z wytycznymi, Zarz d FGC przy obieraniu polityki inwestycyjnej powinien bra  
pod uwag  aktualne warunki rynkowe oraz dywersyfikowa  portfel inwestycyjny.

5. INNA DZIA ALNO  SYSTEMU GWARANCYJNEGO

Chocia  profil dzia alno ci FGC zosta  okre lony jako tradycyjny model paybox 
plus, to fundusz realizuje tak e zadania dodatkowe. Przyk adowo, instytucja finan-
sowa uczestnicz ca w systemie gwarancyjnym mo e ubiega  si  o pomoc finansow  
od FGC, cho  droga ta nie jest sformalizowana i zale y przede wszystkim od decy-
zji publicznego regulatora i banku centralnego. Tak  aktywno ci  by o udzielenie 
w 2011 r. po yczki Grupie Finansowej BTG Pactual S. A. w wysoko ci 3,4 miliarda re-
ali brazylijskich (ok. 1,4 miliarda euro) na przej cie Banku Panamericano S.A., który 
by  w z ej kondycji finansowej i wymaga  dokapitalizowania25. Ponadto FGC prowa-
dzi tak e program budowania wiadomo ci spo ecznej istnienia gwarancji depozytów 
w Brazylii. Odbywa si  to poprzez kampanie promocyjne w mediach krajowych. FGC 
jest obecne na forum mi dzynarodowym, b d c jednym z 25 za o ycieli oraz aktyw-
nym cz onkiem Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI).

6. DANE KONTAKTOWE

Fundo Garantidor de Creditos

Siedziba g ówna funduszu:
Avenida Brigadeiro Faria Lima
201 – 12. andar, Pinheiros
CEP 05426-100
São Paulo, Brazil
Tel.: +55 11 35 43 70 00

Siedziba regionalna funduszu:
SCN, Q. 5, Bl. A, Sala 1420, – Asa Norte
Edifício Brasília Shopping and Towers
CEP 70715-900
Brasília, Brazil

Strona internetowa: www.fgc.br
e-mail: fgc@fgc.org.br

w realach brazylijskich by o nominalnie wy sze w 2013 r. w porównaiu z rokiem 2012 to jego 
warto  wyra ona w euro by a ni sza na skutek os abienia si  reala wobec europejskiej waluty 
w tym czasie.

24 IADI, Annual Deposit Insurance Survey, 2008–2014.
25 G. Parra-Bernal, N. Gómez, Brazil’s bank guarantee fund eyes stricter rules as role expands, 

Reuters, 23 September 2013.
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7.  SYNTETYCZNE PORÓWNANIE CECH POLSKIEGO 
I BRAZYLIJSKIEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW 
BANKÓW KOMERCYJNYCH (FGC)

Realizowane funkcje

Polski system 
gwarantowania depozytów

Brazylijski system 
gwarantowania depozytów

Gwarantowanie 
depozytów oraz 

dzia alno  pomocowa
Gwarantowanie depozytów

Limity gwarancyjne 100 000 EUR 250 000 R$ 
(ok. 77 500 EUR)

Maksymalna wyp ata 100 000 EUR 250 000 R$

Kompensacja z zobowi zaniami NIE TAK

Wy czenia spod gwarancji
Instytucje finansowe wskazane 
w art. 4 (5) Dyrektywy 
2006/48/WE

TAK NIE

Firmy ubezpieczeniowe TAK NIE

Rz d i administracja centralna TAK NIE

W adze samorz dowe NIE NIE

Banki TAK TAK

Fundusze inwestycyjne TAK NIE

Fundusze emerytalne TAK NIE

Kadra zarz dzaj ca TAK TAK

Akcjonariusze banku TAK TAK

Bliscy osób odpowiedzialnych NIE NIE

Inne przedsi biorstwa 
w tej samej grupie NIE NIE

Podmioty nieuprawnione 
do sporz dzania uproszczonych 
sprawozda  finansowych

NIE NIE

Depozyty nieimienne TAK –

Depozyty przyjmowane 
na indywidualnych warunkach, 
które przyczyni y si  
do upad o ci banku

NIE NIE

D u ne papiery warto ciowe 
emitowane przez bank TAK* NIE

Depozyty w walutach obcych NIE TAK

Depozyty zwi zane z praniem 
pieni dzy TAK TAK

* Gwarancjami obj te s  bankowe papiery warto ciowe emitowane na podstawie prawa bankowego.
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Podstawowe ró nice mi dzy dzia aj cym w Polsce Bankowym Fun-
duszem Gwarancyjnym, a brazylijskim Fundo Garantidor de Creditos 
s nast puj ce:

1. W Brazylii funkcjonuje wielopodmiotowy system gwarantowania depozytów z o-
ony z pi ciu instytucji gwarantuj cych depozyty (dwóch obowi zkowych oraz 

trzech dobrowolnych, wy cznie prywatnych);
2. FGC jest funduszem zarz dzanym na zasadach spó ki prawa handlowego, 

w którego w adzach zasiadaj  wy cznie osoby b d ce przedstawicielami insty-
tucji finansowych obj tych systemem gwarantowania depozytów;

3. Limit gwarancyjny w Brazylii jest o ok. 25% ni szy od limitu gwarancyjnego 
obowi zuj cego w Polsce i pozosta ych krajach Unii Europejskiej;

4. W Brazylii, w przypadku rachunków wspólnych, wyp ata sumy gwarantowanej 
ogranicza si  maksymalnie do 250 tys. reali brazylijskich cznie dla wszystkich 
wspó posiadaczy (w Polsce dla rachunku wspólnego kwota gwarantowana wyli-
czana jest odr bnie dla ka dego ze wspó posiadaczy rachunku);

5. W systemie brazylijskim nie ma ustanowionego prawnie okresu wyp aty rod-
ków gwarantowanych (w Polsce jest to 20 dni roboczych);

6. W Brazylii wy czone spod gwarancji s  depozyty w walutach obcych;
7. Sk adki do funduszu gwarancyjnego w Brazylii odprowadzane s  na bazie mie-

si cznej (w Polsce istnieje sta a op ata roczna).
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