АНЕКС I
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ
ПРЕДОСТАВИ НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДЕПОЗИТИТЕ В БАНКИ

Защитата на влоговете, направени в БНП
Париба С.А. – клон София, е
гарантирана от:

Фонд за гарантиране на влоговете и за оздравяване на финансовите институции (на френски: Fonds de
garantie des dépôts et de résolution /FGDR/)

Размер за гарантиране на влоговете

100 000 € на вложител в една кредитна институция (1)

В случай че имате повече от една сметка в
една и съща кредитна институция:

Всички Ваши влогове, регистрирани по Вашите сметки, открити в една и съща кредитна институция,
които влизат в обсега на гаранцията, се сумират, за да се определи размерът с право на
гаранционно обезщетение; за това обезщетение съществува гарантиран размер до 100 000 €[ (1)

В случай че имате съвместна сметка с друго
лице или повече други лица:

Гарантираният размер до 100 000 € се прилага за всеки един вложител поотделно. Салдото по съвместната
сметка се разпределя между сътитулярите на сметката; частта на всеки един от тях се прибавя към
неговите собствени средства при изчисляване на размера за гарантиране на влога, който се прилага
спрямо него (2)

Други специални случаи

Виж забележка (2)

Срок за изплащане на обезщетението в
случай на неплатежоспособност на
кредитната институция:

Седем работни дни (3)

Валута на обезщетението:

Евро

Кореспондент :

За повече информация :

Фонд за гарантиране на влоговете и за
оздравяване на финансовите институции
Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR)
65, rue de la Victoire, 75009 Paris
телефон : 01-58-18-38-08
имейл адрес: contact@garantiedesdepots.fr
Обърнете се към интернет сайта на Гаранционния Фонд /FGDR /:
http://www.garantiedesdepots.fr/

Потвърждение от вложителя за получаване: (5) Дата : …/…/…

Допълнителна информация:
(1) Общ лимит за защита на влоговете:
Ако влогът е неналичен поради факта, че кредитната институция не е в състояние да изпълни своите финансови
задължения, вложителите се обезщетяват чрез системата за гарантиране на влоговете. Размерът на обезщетението е 100
000 € на вложител в една кредитна институция. Това означава, че всички кредитни сметки в една и съща кредитна
институция се сумират, за да се определи размерът с право на гаранционно обезщетение (с изключение на онези, които
са предмет на прилагането на законови и договорни разпоредби относно компенсацията срещу съответните дебитни
сметки). Размерът на обезщетението се прилага спрямо тази обща сума. Влоговете и лицата с право на такова
гаранционно обезщетение са посочени в член L. 312-4-1 от Валутния и финансов кодекс (за всяко допълнително
уточнение по този въпрос, вижте интернет сайта на Фонда за гарантиране на влоговете и за оздравяване на финансовите
институции).
Например, ако един клиент има спестовна сметка с право на обезщетение (с изключение на спестовна книжка A
(Livret A), спестовна книжка за устойчиво развитие (livret de développement durable) и спестовна книжка за популярен
спестовен влог (livret d’épargne populaire), чието салдо е 90 000 €, и разплащателна сметка, чието салдо е 20 000 €,
р азмерът на обезщетението ще бъде определен на 100 000 €.
Този метод се прилага също така и в случаите, когато една кредитна институция работи под няколко търговски марки.
Това означава, че всички депозити на едно и също лице, приети под тези търговски марки, имат право на максимално
обезщетение от 100 000 €.
(2) Основни специални случаи:
Съвместните сметки се разпределят между сътитулярите на равни части, освен ако в договора за сметката не е указан
друг начин на разпределение. Полагащата се на всеки един от титулярите част се прибавя към неговите собствени
сметки или влогове, като общата стойност на последните е гарантирана в размер до 100 000 €.
Сметките, по които имат права две или повече лица в качеството им на съсобственици, на съдружници в търговско
дружество, на членове на сдружение или подобно обединение, и без те да имат правосубектност като юридически лица,
се групират и третират като направени от един единствен вложител, различен от съсобствениците и съдружниците.
Сметките, принадлежащи на едноличен търговец с ограничена отговорност (френското: EIRL), открити с цел
управление на активите и осъществяване на банкови депозити, свързани с неговата професионална дейност, се групират
и третират като направени от един единствен вложител, различен от титуляра на другите сметки на същото това
физическо лице.
Сумите, вписани в спестовните книжки A, спестовните книжки за устойчиво развитие (LDD) и спестовните книжки
за популярен спестовен влог (LEP) се гарантират независимо от размера от 100 000 €, който е приложим за останалите
сметки.
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Тази гаранция се отнася за депозираните във всички такива спестовни книжки суми на един и същи титуляр, както и
лихвите, натрупани върху тези суми, в размер до 100 000 € (за всяко допълнително уточнение по този въпрос, вижте
интернет сайта на Фонда за гарантиране на влоговете и за оздравяване на финансовите институции). Например, ако един
клиент има спестовна книжка A и спестовна книжка LDD, общото салдо по които възлиза на 30 000 €, както и
разплащателна сметка, салдото по която е 90 000 €, той ще бъде обезщетен, от една страна, в размер от 30 000 € за своите
спестовни книжки, и от друга страна, в размер от 90 000 € за своята разплащателна сметка. Някои депозити с
изключителен характер (сума с произход сделка с недвижим имот, получена от продажбата на жилище, собственост на
вложителя; сума, представляваща обезщетение под формата на парични средства за претърпени от вложителя вреди; сума,
представляваща изплащане под формата на парични средства на обезщетение при пенсиониране или наследство) се
ползват от повишена гаранция над размера от 100 000 € за един ограничен период от време след постъплението на тези
парични суми (за всяко допълнително уточнение по този въпрос, вижте интернет сайта на Фонда за гарантиране на
влоговете и оздравяване на финансовите институции).
(3) Изплащане на обезщетение :
Фондът за гарантиране на влоговете и за оздравяване на финансовите институции извършва изплащането на
обезщетенията на вложителите и бенефициерите на гаранцията за покритите от тази гаранция депозити в срок от седем
работни дни, считано от датата, на която Френският регулаторен орган (Autorité de contrôle prudentiel et de resolution)
констатира, че влоговете на въпросната институция са неналични, и в приложение на алинея първа от точка I на член L.
312-5 от Валутния и финансов кодекс. Този срок от седем работни дни е приложим, считано от 1ви юни 2016 г.; до тази
дата, този срок е двадесет работни дни.
Този срок засяга изплащането на обезщетения, които не включват специално третиране или някаква необходимост от
събиране на допълнителна информация за определяне на размера на обезщетението или за идентифициране на
вложителя. Ако се налага специално третиране или събиране на допълнителна информация, изплащането на
обезщетението става във възможния най-кратък срок.
По преценка на Фонда за гарантиране на влоговете и за оздравяване на финансовите институции, изплащането става:
– Или чрез писмо чек, изпратено с препоръчана поща с обратна разписка;
– Или чрез онлайн публикуване на необходимата информация в защитено интернет пространство, открито специално
от Фонда за тази цел, и което е достъпно през неговия официален сайт (виж по-долу), като по този начин се даде
възможност на бенефициера да съобщи новата банкова сметка, по която желае да му бъде изплатено обезщетението
чрез банков превод.
(4) Друга важна информация:
Общият принцип е, че всички клиенти, били те физически или юридически лица, и независимо дали техните сметки са
открити за лични или стопански цели, са покрити от Фонда за гарантиране на влоговете и за оздравяване на
финансовите институции. Изключенията, приложими спрямо определени депозити или спрямо определени продукти, са
посочени в интернет сайта на Фонда за гарантиране на влоговете и за оздравяване на финансовите институции.
По искане от Ваша страна, Вашата кредитна институция Ви информира дали нейните продукти са гарантирани или не.
Ако един влог е гарантиран, кредитната институция също така потвърждава този факт в извлечението по сметката, което
Ви изпраща периодично, поне веднъж в годината.
(5) Потвърждение за получаване :
Когато настоящият формуляр е приложен или е включен в общите условия или в специалните условия на проектодоговора или споразумението, потвърждението за получаването му става при подписване на споразумението.
Не се счита за потвърждение за получаване който и да е формуляр, изпратен след подписването на договора
или на споразумението, при годишното изпращане на документите.

