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INFORMACJA
NA TEMAT ZASAD GWARANTOWANIA 

DEPOZYTÓW W SYSTEMIE ARGENTY SKIM

INFORMACJE OGÓLNE

Historia gwarantowania depozytów w Argentynie si ga lat 30. ubieg ego wie-
ku i wi e si  z powstaniem Banku Centralnego Argentyny (Banco Central de la 
República Argentina), który na podstawie zapisów ówczesnego prawa bankowego 
obejmowa  ograniczonymi lub pe nymi gwarancjami depozyty bankowe w walu-
cie lokalnej. W nast pnych latach depozyty te by y obj te nieograniczonymi gwa-
rancjami pa stwowymi, realizowanymi za po rednictwem banku centralnego. Na 
pocz tku lat 70. bank centralny wydzieli  specjalny Fundusz, s u cy obs udze 
wyp aty depozytów bankrutuj cych instytucji. W ci gu dwóch nast pnych dekad 
wprowadzono wiele modyfikacji w prawie bankowym, które zmierza y w kierun-
ku ograniczenia gwarancji pa stwowych, ochronie deponentów indywidualnych 
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oraz uczestnictwa instytucji finansowych w systemie gwarantowania depozytów 
na zasadzie dobrowolno ci. Poprawki wprowadzone do ustawy o banku centralnym 
w 1992 r. znosi y wszelkie gwarancje dla deponentów.

Decyzja o utworzeniu systemu gwarantowania depozytów w formie, w jakiej ist-
nieje on obecnie, by a jedn  z reakcji w adz na skutki kryzysu walutowego w Mek-
syku i jego wp yw na kraje Ameryki aci skiej, w tym Argentyn . W wyniku tego 
kryzysu inwestorzy zagraniczni zacz li masowo wycofywa  kapita  z sektora fi-
nansowego. Nast pi  wówczas niekontrolowany odp yw kapita u rodzimego, w tym 
wskutek wyp aty rodków przez drobnych deponentów. W rezultacie, w latach 
1994–1995, upad a jedna czwarta argenty skich banków.

Obecny system gwarantowania depozytów w Argentynie ma swoje podstawy 
w dwóch ród ach prawa: w ustawie z dnia 12 kwietnia 1995 r. o zmianie usta-
wy o banku centralnym i instytucjach finansowych oraz w dekrecie prezydenckim 
z 12 kwietnia 1995 r. Ustawa stworzy a zarys systemu, wprowadzi a upowa nie-
nie do obligatoryjnego uczestnictwa w systemie gwarantowania przez wszystkie 
instytucje depozytowe, na o y a obowi zek stosowania ograniczonych gwarancji 
oraz wskazywa a, e ci ar wyp at depozytów nie powinien spoczywa  na banku 
centralnym ani na skarbie pa stwa. Zgodnie z tre ci  ustawy podmiotem odpo-
wiedzialnym za stworzenie systemu sta  si  Bank Centralny Argentyny. Dekret 
prezydencki natomiast stanowi  podstaw  do utworzenia Funduszu Gwarantowa-
nia Depozytów, którego celem by o zapewnienie ochrony deponentom posiadaj -
cych rodki w licencjonowanych instytucjach finansowych, b d cych cz onkami 
systemu gwarantowania. Fundusz zosta  utworzony 7 marca 1997 r. Zarz dzanie 
Funduszem powierzono powo anej do tego celu instytucji wykonawczej Seguro de 
Depósitos Sociedad Anónima (SEDESA).

SEDESA jest niezale nym podmiotem prywatnym, wyodr bnionym organiza-
cyjnie. Jej udzia owcami s  Bank Centralny Argentyny (z wymogiem posiadania 
co najmniej jednej akcji typu „A” maj cej status akcji uprzywilejowanej) oraz in-
stytucje finansowe – uczestnicy systemu gwarantowania – proporcjonalnie wed ug 
udzia u wynikaj cego z wysoko ci sk adek odprowadzanych do Funduszu. Dzia al-
no  SEDESA jest finansowana z dochodów Funduszu Gwarantowania Depozytów. 
SEDESA zatrudnia oko o 50 pracowników.

SEDESA jest instytucj  odpowiedzialn  za spe nienie warunków gwarancji 
wobec deponentów instytucji finansowej obj tej systemem gwarantowania, któ-
rej nadzorca cofn  zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci operacyjnej lub któ-
rej dzia alno  zosta a zawieszona. Wyp ata rodków gwarantowanych odbywa 
si  w granicach limitu gwarancyjnego, przewidzianego decyzj  banku central-
nego. Oprócz wyp aty rodków gwarantowanych SEDESA mo e udziela  po-
mocy finansowej instytucjom b d cym w procesie restrukturyzacji, instytucjom 
wskazanym do wyp aty rodków gwarantowanych na rzecz deponentów innej 
zlikwidowanej instytucji lub instytucjom przejmuj cym lub nabywaj cym inne 
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instytucje w ramach planów restrukturyzacji. Ponadto SEDESA mo e zaci ga  po-
yczki i zawiera  umowy finansowe w imieniu i na rzecz Funduszu Gwarantowania 

Depozytów.
Cz onkostwo w argenty skim systemie gwarantowania depozytów jest obliga-

toryjne dla wszystkich licencjonowanych instytucji finansowych dzia aj cych w Ar-
gentynie i obejmuje: banki komercyjne (w tym banki, których udzia owcem jest 
skarb pa stwa), banki spó dzielcze, kasy oszcz dno ciowe, unie kredytowe oraz 
niebankowe instytucje finansowe (agencje po rednicz ce w dostarczaniu produk-
tów finansowych). Obecnie do systemu nale  73 instytucje.

SEDESA jest jednym z 25 za o ycieli oraz aktywnym cz onkiem Mi dzynarodo-
wego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI). W listopadzie 2013 r. insty-
tucja ta b dzie gospodarzem Walnego Zgromadzenia i Dorocznej Konferencji IADI 
w Buenos Aires.

1. ORGANY DECYZYJNE SEDESA

Zgodnie z tre ci  ustawy najwa niejszym organem decyzyjnym SEDESA jest 
Komitet Sta y/Steruj cy (tzw. Comité Directivo). Komitetowi z urz du przewodni-
czy Prezes Banku Centralnego Argentyny, jednak nie jest on uprawniony do g oso-
wania, a wyposa ony jedynie w prawo weta. W sk ad komitetu wchodz  przedstawi-
ciele niektórych instytucji obj tych systemem gwarantowania. Komitet mo e liczy  
od 4 do 7 cz onków, którzy dysponuj  si  g osów odpowiadaj c  wysoko ci wp at 
instytucji obj tych systemem gwarantowania depozytów, które reprezentuj . Ko-
mitet podejmuje kluczowe decyzje strategiczne maj c na uwadze podstawowy cel, 
jakim jest wspieranie stabilno ci finansowej w Argentynie, kieruj c si  przy tym 
ocen  kosztów oraz wielko ci  Funduszu Gwarantowania Depozytów. Cia em odpo-
wiedzialnym za funkcjonowanie SEDESA jest Rada Dyrektorów. Rada powo ywana 
jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym jednego cz onka Rady 
nominuje bank centralny. Niektórzy cz onkowie Rady wchodz  w sk ad Komitetu 
Steruj cego. Posiedzenia Rady Dyrektorów odbywaj  si  zwykle raz w tygodniu. 
Prac  Rady Dyrektorów wspiera Komitet Audytu (tzw. Comision Fiscalizadora), 
odpowiedzialny za kontrolowanie kondycji finansowej Funduszu Gwarantowania 
Depozytów oraz SEDESA. Rada Dyrektorów mianuje Dyrektora Generalnego 
SEDESA, który zarz dza instytucj . Obecnym Dyrektorem Generalnym SEDESA 
jest Pan Alejandro Lopez.
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2. ZAKRES GWARANCJI DEPOZYTÓW

W momencie ustanawiania Funduszu Gwarantowania Depozytów SEDESA 
mia a obowi zek gwarantowania depozytów do wysoko ci 30.000 ARS1 (ówczesna 
równowarto  ok. 10 000 USD, która na skutek deprecjacji peso spad a do równo-
warto ci 7500 USD na koniec 2010 r.). Limit ten obowi zywa  a  do 11 stycznia 
2011 r. i w tamtym czasie by  jednym z najni szych w ród krajów o rednim po-
ziomie rozwoju. Obecnie limit gwarancyjny wynosi 120 000 ARS (ok. 16 500 EUR) 
i odpowiada zasadzie „wyp aty na jednego deponenta w danym banku”. Niemniej 
jednak w przypadku rachunków wspólnych wyp ata kwoty gwarantowanej zawiera 
si  w granicach limitu i jest proporcjonalna do wielko ci udzia u wspó posiadaczy 
rachunku. Limit gwarancyjny wyznacza maksymaln  wysoko  rodków, jaka mo e 
by  zwrócona w ca o ci deponentowi w ramach gwarancji w przypadku cofni cia 
zgody na prowadzenie lub w przypadku zawieszenia dzia alno ci danej instytucji 
pod warunkiem, e rodki te spe niaj  kryteria wyp aty.

Gwarancje SEDESA dotycz  wszystkich rodzajów depozytów denominowanych 
w argenty skich peso oraz w walutach zagranicznych. Gwarancje obejmuj  depo-
zyty na danie lub terminowe osób fizycznych i prawnych, rezydentów i nierezy-
dentów, deponowane:
(i) na rachunkach rozliczeniowo-oszcz dno ciowych;
(ii) na rachunkach oszcz dno ciowych;
(iii) na rachunkach czekowych;
(iv) w certyfikatach depozytowych; lub
(v) na wszelkich innych formach rachunków depozytowych okre lonych przez 

bank centralny.
Wy czeniu spod gwarancji podlegaj  m.in. depozyty mi dzybankowe, depozyty 

i certyfikaty depozytowe instytucji finansowych deponowane przez te instytucje 
i ich po redników, depozyty osób prywatnych powi zanych po rednio lub bezpo-
rednio z instytucjami finansowymi, instrumenty strukturyzowane oparte na port-

felach inwestycyjnych, depozyty terminowe ustanowione po 1 lipca 1995 r., dla 
których oprocentowanie roczne jest wy sze o 2 punkty proc. od stopy referencyjnej, 
okre lanej przez bank centralny na dzie  przed za o eniem depozytów, oraz wszel-
kie inne depozyty wskazane przez bank centralny.

Wed ug stanu na koniec 2010 r., limit gwarancyjny pokrywa  oko o 30% warto ci 
wszystkich depozytów, przy czym 95% ogólnej liczby depozytów kwalifikuj cych si  
do systemu by o obj tych pe nymi gwarancjami.

1 Argenty skie peso.
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3. ZASADY WYP ATY RODKÓW GWARANTOWANYCH

Gwarancje depozytów obj tych systemem gwarantowania w Argentynie staj  si  
wymagalne w przypadku podj cia przez nadzorc  decyzji o cofni ciu danej instytu-
cji finansowej zgody na prowadzenie dzia alno ci lub w przypadku jej zawieszenia, 
najcz ciej na skutek jej z ej kondycji finansowej. Wyp ata rodków gwarantowa-
nych powinna si  odby  nie pó niej ni  w terminie 30 dni roboczych, pocz wszy od 
dnia nast puj cego po dniu spe nienia warunków gwarancji. Rachunki rozliczenio-
wo-oszcz dno ciowe, przeznaczone do obs ugi uposa enia deponentów indywidual-
nych, podlegaj  pierwsze stwu wyp aty, a realizacja tego procesu nie powinna by  
d u sza ni  5 dni roboczych.

W przypadku braku wystarczaj cych rodków w Funduszu Gwarantowania 
Depozytów, potrzebnych do wyp aty sum gwarantowanych, na wniosek SEDESA, 
bank centralny mo e wyd u y  termin wyp aty. Taka sytuacja ma miejsce wów-
czas, gdy zawieszenie lub likwidacja dotyczy kilku instytucji w tym samym czasie. 
Wyp ata rodków odbywa si  wówczas proporcjonalnie do wysoko ci rodków do-
st pnych w Funduszu. Kwoty pozosta e do sp aty musz  by  zwrócone deponentom 
w ci gu 30 dni roboczych od momentu og oszenia przez SEDESA, e Fundusz 
posiada rodki na sp at  pozosta ej sumy depozytów. W przypadku braku wystar-
czaj cych rodków w Funduszu SEDESA, za zgod  banku centralnego, mo e wy-
emitowa  (nieoprocentowane) papiery d u ne o warto ci odpowiadaj cej kwocie 
spe nienia warunków gwarancji i przekaza  je deponentom, jednocze nie obliguj c 
instytucje finansowe do konwertowania tych papierów na depozyty terminowe, 
zgodnie z zasadami przyj tymi przez bank centralny.

W momencie likwidacji instytucji cz onkowskiej wszystkie rachunki ulegaj  na-
tychmiastowemu zamro eniu. Odsetki naliczane s  wy cznie do dnia likwidacji 
instytucji, tak e w przypadku depozytów terminowych, których data zapadalno ci 
up ywa po terminie likwidacji instytucji. P atno  sum gwarantowanych odbywa 
si  w argenty skim peso lub w walucie depozytu do wysoko ci limitu gwarancyjne-
go (po rednim kursie og oszonym przez bank centralny na dzie  przed likwidacj /
zawieszeniem dzia alno ci instytucji). Nadwy ka przekraczaj ca limit gwarancyjny 
mo e zosta  zwrócona deponentom w ca o ci lub w cz ci z maj tku pozosta ego po 
likwidacji instytucji, po wcze niejszym uregulowaniu innych zobowi za  likwido-
wanej instytucji, zgodnie z ukonstytuowan  prawnie hierarchi  zaspokajania rosz-
cze  wierzycieli. SEDESA, reprezentuj c deponentów, którzy otrzymali wyp at  ze 
rodków Funduszu Gwarantowania Depozytów, ma prawo zg oszenia roszczenia 

wobec likwidowanej instytucji finansowej. Wysoko  roszczenia odpowiada rod-
kom b d cym równowarto ci  kwot wyp aconych deponentom. SEDESA ma spe-
cjalne przywileje w ukonstytuowanej prawnie hierarchii zaspokajania wierzycieli.

W ramach systemu argenty skiego nie s  dokonywane kompensaty depozytów 
ze zobowi zaniami deponentów w likwidowanej instytucji ani indeksacja.
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4.  RÓD A FINANSOWANIA FUNDUSZU GWARANTOWANIA 
DEPOZYTÓW W SYSTEMIE ARGENTY SKIM

System gwarantowania depozytów w Argentynie jest systemem finansowanym 
przez instytucje cz onkowskie na zasadzie ex ante. Instytucje cz onkowskie s  zo-
bowi zane do wnoszenia regularnych miesi cznych op at: sta ej oraz dodatkowej. 
Ich warto  ustalana jest przez bank centralny. Sk adki instytucji cz onkowskich 
powi kszaj  Fundusz Gwarantowania Depozytów. Zgodnie z ustaw , wysoko  
miesi cznej sta ej op aty mo e wynosi  od min. 0,015% do maks. 0,06% redniej 
z dziennego salda depozytów (tak e walutowych), lokowanych w instytucjach fi-
nansowych obj tych systemem gwarantowania depozytów.

Bank Centralny Argentyny mo e na o y  na instytucje finansowe dodatko-
w  op at  miesi czn , ró n  dla ró nych instytucji, w zale no ci od ryzyka, jakie 
dana instytucja generuje wobec systemu finansowego. Wysoko  op aty dodatko-
wej nie mo e przekracza  wysoko ci miesi cznej op aty regularnej. Suma depozy-
tów b d ca podstaw  obliczania sk adki pomniejszana jest o rodki zgromadzo-
ne na oficjalnych kontach instytucji publicznych utrzymywanych w Narodowym 
Banku Argentyny (najwi kszego banku w Argentynie pod wzgl dem aktywów, 
b d cego w asno ci  pa stwa). Kalkulacja op aty dodatkowej dokonywana jest 
na podstawie wyników analizy systemu CAMELS. Nazwa systemu pochodzi od 
pierwszych liter jego komponentów: Capital adequacy (adekwatno  kapita owa), 
Assets quality (jako  aktywów), Management (kadra zarz dzaj ca), Earnings (zy-
ski banku), Liquidity (p ynno ) oraz Sensitivity to market risk (wra liwo  na 
ryzyko rynkowe). Ratingi w ka dej kategorii wystawiane s  przez inspektorów 
nadzoru w pi ciostopniowej skali od 1 (najlepsza) do 5 (najgorsza). Przyk adowo 
skala oceny komponentu dotycz cego adekwatno ci kapita owej wygl da nast -
puj co:
1) dobra kapitalizacja (wspó czynnik równy 10% lub wy szy);
2) dostateczna kapitalizacja (wspó czynnik równy 8% lub wy szy);
3) niedokapitalizowanie (wspó czynnik ni szy ni  8%, ale wy szy od 6%);
4) znaczne niedokapitalizowanie (wspó czynnik w przedziale od 2% do 6%);
5) krytyczne niedokapitalizowanie (wspó czynnik adekwatno ci kapita owej poni-

ej 2%).
Ponadto Bank Centralny Argentyny mo e wymaga  od instytucji finansowej 

wp aty jednorazowej kwoty, stanowi cej zagregowan  warto  regularnych przy-
sz ych sta ych minimalnych wp at miesi cznych za okres maksymalnie do dwóch 
kolejnych lat (tzw. advance payment). W przypadku braku realizacji p atno ci 
przez instytucj  finansow , bank centralny, na wniosek SEDESA, mo e obci y  
rachunek instytucji zalegaj cej z wp at  regularnych i dodatkowych sk adek do 
wysoko ci wymaganych nale no ci. System argenty ski nie przewiduje op at po-
cz tkowych dla instytucji wchodz cych do systemu.
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Aktualnie, na mocy rozporz dzenia banku centralnego z 30 grudnia 2004 r., 
regularna miesi czna sk adka sta a wynosi 0,015% ca kowitej redniej (dziennej) 
sumy depozytów lokowanych w instytucjach obj tych systemem gwarantowania. 
Sk adka dodatkowa, uzale niona od poziomu ryzyka generowanego przez dan  in-
stytucj , równie  wynosi maksymalnie 0,015% ca kowitej redniej (dziennej) sumy 
takich depozytów.

Okre lanie wielko ci docelowej Funduszu le y w kompetencjach banku cen-
tralnego. Górny pu ap Funduszu nie powinien przekroczy  5% sumy depozytów 
zgromadzonych w instytucjach obj tych systemem gwarantowania. W przypadku 
przekroczenia tego poziomu Bank Centralny Argentyny mo e zawiesi , cz cio-
wo lub ca kowicie, obowi zek wp acania sk adek przez instytucje cz onkowskie, 
wznawiaj c go dopiero wtedy, gdy rodki zgromadzone w funduszu spadn  poni ej 
wymienionego pu apu. Wed ug stanu na koniec czerwca 2013 r. saldo Funduszu 
Gwarantowania Depozytów wynosi o 8748 mln ARS (równowarto  1203 mln 
EUR) i by o bliskie progu 5% sumy depozytów zgromadzonych w instytucjach 
cz onkowskich.

rodki Funduszu s  inwestowane za zasadach podobnych do tych, które to-
warzysz  polityce zarz dzania rezerwami walutowymi, przy czym bank central-
ny mo e wymaga , aby po owa rodków Funduszu by a lokowana w papierach 
d u nych skarbu pa stwa. SEDESA ma obowi zek comiesi cznego raportowania 
do nadzorcy systemu finansowego o saldzie rodków zgromadzonych w Funduszu 
Gwarantowania Depozytów. Kwota ta jest tak e dost pna publicznie na stronie 
internetowej SEDESA.

5. INNA DZIA ALNO  SEDESA

Oprócz funkcji gwarantowania depozytów w instytucjach cz onkowskich SEDESA 
realizuje równie  inne zadania polegaj ce przede wszystkim na:
i. udzielaniu wsparcia instytucjom finansowym realizuj cym programy napraw-

cze, w formie wp at kapita owych lub po yczek (tak e bezzwrotnych);
ii. oferowaniu kontraktów na zakup w przypadku instytucji nabywaj cych aktywa 

i przejmuj cych depozyty innych instytucji;
iii. nabywaniu aktywów instytucji finansowych, subskrybowaniu i nabywaniu akcji 

banków w celu ich dokapitalizowania.
Ponadto SEDESA realizuje polityk  informacyjn  na temat systemu gwaranto-

wania depozytów w Argentynie.
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6. DANE KONTAKTOWE

Seguro de Depósitos Sociedad Anónima SEDESA
San Martin 344 – 12º.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: +54 11 4131 2800
Strona internetowa: www.sedesa.com.ar
e-mail: sedesa@sedesa.com.ar

7.  SYNTETYCZNE PORÓWNANIE CECH POLSKIEGO
I ARGENTY SKIEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA 
DEPOZYTÓW

Polski system
gwarantowania

depozytów

Argenty ski system
gwarantowania

depozytów

Realizowane funkcje Gwarantowanie depozytów
oraz dzia alno  pomocowa

Gwarantowanie depozytów
oraz dzia alno  pomocowa

Limity gwarancyjne 100 000 EUR 120 000 ARS (16 500 EUR)

Maksymalna wyp ata 100 000 EUR 120 000 ARS (16 500 EUR)

Kompensacja
z zobowi zaniami NIE NIE

Wy czenia spod gwarancji

Instytucje finansowe 
wskazane w art. 4 (5) 
Dyrektywy 2006/48/WE

TAK TAK

Firmy ubezpieczeniowe TAK TAK

Rz d i administracja 
centralna TAK NIE

W adze samorz dowe NIE NIE

Banki TAK TAK

Fundusze inwestycyjne TAK TAK

Fundusze emerytalne TAK TAK

Kadra zarz dzaj ca TAK TAK
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Polski system
gwarantowania

depozytów

Argenty ski system
gwarantowania

depozytów

Akcjonariusze banku TAK TAK

Bliscy osób 
odpowiedzialnych NIE TAK

Inne przedsi biorstwa
w tej samej grupie NIE NIE

Podmioty nieuprawnione 
do sporz dzania 
uproszczonych sprawozda  
finansowych

NIE NIE

Depozyty nieimienne TAK N/A

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* TAK

Depozyty w walutach 
obcych NIE NIE

Depozyty zwi zane
z praniem pieni dzy TAK TAK

* gwarancjami obj te s  bankowe papiery warto ciowe emitowane na podstawie prawa bankowego.

Podstawowe ró nice mi dzy dzia aj cym w Polsce Bankowym Fundu-
szem Gwarancyjnym a argenty sk  SEDESA:

 SEDESA jest podmiotem prywatnym, której udzia owcami s  instytucje finan-
sowe obj te systemem gwarantowania depozytów;

 limit gwarancyjny w Argentynie jest oko o sze ciokrotnie ni szy od limitu gwa-
rancyjnego obowi zuj cego w Polsce i pozosta ych krajach Unii Europejskiej;

 w Argentynie, w przypadku rachunków wspólnych, wyp ata sum gwaranto-
wanych nast puje do wysoko ci limitu gwarancyjnego proporcjonalnie wed ug 
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struktury w asno ci (w Polsce dla rachunku wspólnego kwota gwarantowana 
wyliczana jest odr bnie dla ka dego ze wspó posiadaczy rachunku);

 w systemie argenty skim obowi zuj cym okresem wyp aty rodków gwaranto-
wanych jest 30 dni roboczych (w Polsce 20 dni roboczych);

 w Argentynie wyp ata rodków gwarantowanych dokonywana jest w walucie 
depozytu. W systemie polskim wyp ata realizowana jest w z otych, niezale nie 
od tego, czy depozyt by  w walucie polskiej czy obcej;

 sk adki do Funduszu Gwarantowania Depozytów w Argentynie odprowadzane 
s  miesi cznie, dziel  si  na op aty sta e oraz dodatkowe. Kalkulacja tych ostat-
nich odbywa si  na podstawie analizy ryzyka, jakie instytucje generuj  wobec 
systemu finansowego (w Polsce istnieje sta a op ata roczna).
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