Dostosowanie systemu wyliczania
skrypt – SKOK-i
1. Zmiany oznaczeń w polach StatusKlienta i StatusWierzytelnosci
Pole StatusKlienta
„stary ZPK”
ND1
ND2




Pole StatusWierzytelnosci

„nowy ZPK”
Nd4
D

„stary ZPK”
NG2
G*

„nowy ZPK”
NG
NG2**




* dotychczas środki gwarantowane
** wierzytelność niegwarantowana, o której
mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o BFG

1. Powyżej wskazano tylko oznaczenia, które będą wymagały zmiany. Pozostałe oznaczenia
pozostają niezmienione.
2. Wyłączenie spod gwarancji małych kwot na rachunkach „nieaktywnych” (art. 18 ust. 2 pkt 2
ustawy o BFG):
Aby oznaczyć wierzytelność jako NG2, musi ona spełniać jednocześnie 3 warunki:
 na rachunku nie było obrotów przez ostatnie 2 lata,
 suma sald wszystkich takich rachunków jest niższa od równowartości w złotych
2,5 euro,
 deponent nie ma innych wierzytelności gwarantowanych.
Jeżeli nie jest spełniony przynajmniej jeden z tych warunków wierzytelność należy oznaczyć
jako G1 (ewentualnie G3)

2. Nowe oznaczenia w polach StatusKlienta i StatusWierzytelnosci
„nowy ZPK”
Pole StatusKlienta
Wyłączenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8 ustawy o BFG

ND8

Osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty
systemem gwarantowania zgodnie z ust. 2, z zastrzeżeniem art. 23 ww.
ustawy.
Pole StatusWierzytelności
Wierzytelność niegwarantowana, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy
o BFG.

NG3

3. Nowe pole w ZPK
W Zintegrowanym Profilu Klienta należy dodać pola RachunekNieaktywny,
DataOstatniejOperacji, które to pola przypisane są każdej wykazanej wierzytelności
w polu Wierzytelnosc.

4. Nieznaczna korekta algorytmów wyliczania kwoty gwarantowanej
(korekta została zaznaczona poniżej na zielono)
Algorytm obliczania wartości pola KwotaGwarantowana,

Dla StatusKlienta ≠ D KwotaGwarantowana = 0
Dla StatusKlienta = D
k

PodstawaGwarancji   KwotaGwarantowanai
i 1

gdzie: k – liczba wierzytelności klienta
dla StatusWierzytelnosci = (NG lub NG1 lub NG2 lub NG3); KwotaGwarantowanai = 0
dla StatusWierzytelnosci ≠(NG lub NG1 lub NG2 lub NG3); KwotaGwarantowanai = (KwotaUdzialui) KwotaPrzepadlai

Jeżeli PodstawaGwarancji ≤ 100 000 euro to KwotaGwarantowana = PodstawaGwarancji
Jeżeli PodstawaGwarancji > 100 000 euro to KwotaGwarantowana = 100 000 euro

Dostosowanie systemu wyliczania
opis rozszerzony zmian w zakresie pól StatusKlienta i
StatusWierzytelności – SKOK-i
Podstawa zmian w zakresie pola StatusKlienta
(Wyłączenia spod gwarancji w dotychczasowej i nowej ustawie o BFG)
Dotychczasowa ustawa art. 38l pkt 1)

Definicja pozytywna, gdzie deponent oznacza:
– osobę fizyczną, organizację pozarządową w
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118, 1138 i 1146), jednostkę
organizacyjną
kościoła
lub
związku
wyznaniowego
posiadającą
osobowość
prawną, spółdzielnię niebędącą kasą ani Kasą
Krajową, związek zawodowy oraz wspólnotę
mieszkaniową,
będącą
stroną
umowy
imiennego
rachunku
lub
posiadającą
wynikającą z przeprowadzania przez kasę
rozliczeń finansowych wierzytelność do kasy
objętej
obowiązkowym
systemem
gwarantowania, oraz osoby, o których mowa w
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.
o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych, z zastrzeżeniem art. 38ze, o ile
ich wierzytelność do kasy stała się wymagalna
przed dniem spełnienia warunku gwarancji, z
wyłączeniem członków zarządu i rady
nadzorczej
kasy
oraz
pracowników
podlegających bezpośrednio członkom zarządu,
osób pełniących funkcje kierowników lub
dyrektorów oddziałów tej kasy i ich zastępców,
w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje
w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w
okresie bieżącego roku obrotowego lub
poprzedzającego dzień spełnienia warunku
gwarancji

Nowa ustawa art. 22 pkt 1:
Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki
pieniężne i należności
1)
Skarbu Państwa;
2)
Narodowego Banku Polskiego;
3)
banków, banków zagranicznych oraz
instytucji kredytowych, o których mowa w
ustawie – Prawo bankowe;
4)
kas i Kasy Krajowej;
5)
Funduszu;
(Bankowy
Fundusz
Gwarancyjny)
6)
instytucji
finansowych
(instytucję
finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26
rozporządzenia nr 575/2013);
7)
firm inwestycyjnych, o których mowa w
art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013 i
uznanych firm inwestycyjnych z państwa
trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt
25 tego rozporządzenia;
8)
osób i podmiotów, które nie zostały
zidentyfikowane przez podmiot objęty
systemem gwarantowania depozytów;
9)
krajowych i zagranicznych zakładów
ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych
zakładów reasekuracji, o których mowa w
ustawie z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz. U. poz. 1844);
10)
funduszy inwestycyjnych, towarzystw
funduszy
inwestycyjnych,
funduszy
zagranicznych, spółek zarządzających i
oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o
których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm. ));
11)
otwartych funduszy emerytalnych,
pracowniczych
funduszy
emerytalnych,
powszechnych towarzystw emerytalnych i
pracowniczych towarzystw emerytalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn.
zm.)

12)
jednostek samorządu terytorialnego;
13)
organów władz publicznych państwa
członkowskiego innego niż Rzeczpospolita
Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności
rządów centralnych, regionalnych oraz
jednostek samorządu terytorialnego tych
państw.

Podstawa zmian w zakresie pola StatusWierzytelnosci
(Wyłączenia wierzytelności spod gwarancji w dotychczasowej i nowej ustawie o BFG)
Dotychczasowa ustawa art. 38l pkt 2)
Definicja
pozytywna,
gdzie
środki
gwarantowane oznaczają:
– środki pieniężne zgromadzone w kasie przez
deponenta na rachunkach imiennych, z
wyłączeniem środków wpłaconych tytułem
udziałów i wkładów członkowskich do
spółdzielni, oraz jego należności wynikające z
przeprowadzania
przez
kasę
rozliczeń
finansowych, w walucie polskiej lub walutach
obcych, według stanu na dzień spełnienia
warunku
gwarancji,
potwierdzone
wystawionymi przez tę kasę dokumentami
imiennymi, powiększone o naliczone odsetki do
dnia spełnienia warunku gwarancji, a także
kwoty, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych
kasach
oszczędnościowo-kredytowych,
z
zastrzeżeniem art. 38ze, o ile stały się
wymagalne przed dniem spełnienia warunku
gwarancji – do wysokości określonej ustawą, z
wyłączeniem środków, o których mowa w art.
38zg ust. 2.

Nowa ustawa art. 18 ust. 2
ochrona gwarancyjna nie obejmuje:
1) środków wpłaconych tytułem udziałów i
wkładów członkowskich do spółdzielni;
2) środków deponenta jeżeli środki te
znajdują się na rachunkach, na których w
okresie 2 lat przed dniem spełnienia
warunku gwarancji nie dokonano żadnych
obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub
pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma
jest niższa niż równowartość w złotych 2,5
euro – jeżeli byłyby to jedyne środki
deponenta objęte gwarancjami;
3) pieniądza elektronicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych oraz środków
pieniężnych otrzymanych w zamian za
pieniądz elektroniczny, o których mowa w
art. 7 ust. 1 tej ustawy.

