INFORMACJA DLA KLIENTÓW
(SPORZĄDZONO NA DZIEŃ 28.09.2018 ROKU)
Volkswagen Bank GmbH z siedzibą w Braunschweig, Niemcy, („Bank”), jest instytucją kredytową utworzoną na podstawie
zezwolenia właściwych władz nadzorczych Republiki Federalnej Niemiec.

Informacje ogólne

Na terytorium Polski Bank prowadzi swoją działalność poprzez oddział pod nazwą Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział
w Polsce z siedzibą w Warszawie („Oddział”). Bank i Oddział podlegają nadzorowi władz nadzorczych Republiki Federalnej
Niemiec i poza zakresem wskazanym w art. 141a Prawa bankowego nie podlegają nadzorowi polskiej Komisji Nadzoru
Finansowego.
W dniu 5 czerwca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję, w której określiła warunki prowadzenia Oddziału.
Niniejsza informacja zostaje przekazana w wykonaniu tejże decyzji. Pełną treść decyzji mogą Państwo znaleźć na stronie
https://www.vwbank.pl.

Miejsce
przechowywania
środków

Dane teleadresowe

Środki gromadzone w Oddziale są przechowywane w Narodowym Banku Polskim oraz w bankach komercyjnych. Środki te
wykorzystywane są do prowadzonej działalności kredytowej.
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
We wskazanej lokalizacji znajduje się Punkt Obsługi Klienta umożliwiający Państwu bezpośredni kontakt z Oddziałem. Punkt
ten prowadzi również wypłatę środków zdeponowanych na rachunkach prowadzonych przez Oddział.

Tajemnica bankowa,
przechowywanie
i przetwarzanie
informacji nią objętych

Dodatkowe informacje

Wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy,
na podstawie wykonywana jest czynność bankowa, objęte są tajemnica bankową. Informacje te są przechowywane
i przetwarzane na terytorium Polski. Informacje te mogą być również przechowywane i przetwarzane w systemach
informatycznych zlokalizowanych w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Mogą Państwo wystąpić do Oddziału o informację na temat regulacji prawnych dotyczących działalności Banku oraz
Oddziału, jak również sposobie, w jaki można uzyskać dostęp do tych regulacji. Informacje te mogą Państwo również znaleźć
na stronie https://www.vwbank.pl.
Oddział stosuje w swojej działalności Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich, dostępny na stronie www.zbp.pl.
Środki zdeponowane na rachunkach prowadzonych przez Oddział objęte są systemem gwarantowania depozytów na
zasadach określonych w niemieckiej ustawie o gwarancji depozytów. Ustawa ta, podobnie jak polska ustawa o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wdraża dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
Środki gwarantowane są przez Fundusz Gwarancji Depozytów Federalnego Zrzeszenia Banków Niemieckich:
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
Burgstraße 28
10178 Berlin
Niemcy
tel.: +49 30 59 00 11 960
e-mail: info@edb-banken.de
Adres pocztowy:
Postfach 11 04 48
10834 Berlin

System gwarancji
depozytów

W przypadku, gdyby Bank jako instytucja kredytowa nie był w stanie wypełnić swoich zobowiązań, wypłaty na rzecz
deponentów dokona system gwarancji depozytów. Kwota świadczenia z systemu gwarancji depozytów wynosi maksymalnie
100.000 EUR. W celu określenia kwoty świadczenia sumowane są kwoty wszystkich depozytów ulokowanych w jednym
banku. Metodę tę stosuje się także w przypadku, gdy bank prowadzi działalność pod różnymi markami. Volkswagen Bank
GmbH prowadzi również działalność pod nazwą swoich oddziałów Audi Bank, Seat Bank i Skoda Bank. Oznacza to, że łączna
gwarantowana kwota środków dla wszystkich depozytów ulokowanych w jednym lub większej liczbie tych oddziałów wynosi
100.000 EUR. W przypadku rachunków wspólnych limit 100.000 EUR odnosi się do każdego deponenta.
Świadczenie z systemu gwarancji depozytów jest wypłacane najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia
warunku gwarancji.
Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów prowadzonego przez Fundusz Gwarancji Depozytów
Federalnego Zrzeszenia Banków Niemieckich, jak również informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku mogą
Państwo znaleźć na stronie https://www.vwbank.pl. Informacje na temat systemu gwarantowania depozytów w języku
niemieckim i angielskim mogą również Państwo znaleźć na stronie funduszu: www.edb-banken.de.
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