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NA TEMAT ZASAD GWARANTOWANIA
DEPOZYTÓW W SYSTEMIE ARGENTYSKIM

INFORMACJE OGÓLNE
Historia gwarantowania depozytów w Argentynie siÚga lat 30. ubiegïego wieku i wiÈĝe siÚ z powstaniem Banku Centralnego Argentyny (Banco Central de la
República Argentina), który na podstawie zapisów ówczesnego prawa bankowego
obejmowaï ograniczonymi lub peïnymi gwarancjami depozyty bankowe wb walucie lokalnej. W nastÚpnych latach depozyty te byïy objÚte nieograniczonymi gwarancjami pañstwowymi, realizowanymi za poĂrednictwem banku centralnego. Na
poczÈtku lat 70. bank centralny wydzieliï specjalny Fundusz, sïuĝÈcy obsïudze
wypïaty depozytów bankrutujÈcych instytucji. W ciÈgu dwóch nastÚpnych dekad
wprowadzono wiele modyfikacji w prawie bankowym, które zmierzaïy w kierunku ograniczenia gwarancji pañstwowych, ochronie deponentów indywidualnych

* Romuald Szymczak jest dyrektorem Departamentu Wspóïpracy Zagranicznej w Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym.
** Oktawiusz Szubart jest doktorantem w Kolegium Ekonomiczno-Spoïecznym Szkoïy Gïównej
Handlowej w Warszawie oraz pracownikiem Departamentu Wspóïpracy Zagranicznej w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
*** Jakub Kerlin jest doktorantem w Kolegium ZarzÈdzania i Finansów Szkoïy Gïównej Handlowej
w Warszawie oraz pracownikiem Departamentu Wspóïpracy Zagranicznej w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
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oraz uczestnictwa instytucji finansowych w systemie gwarantowania depozytów
na zasadzie dobrowolnoĂci. Poprawki wprowadzone do ustawy o banku centralnym
wb1992 r. znosiïy wszelkie gwarancje dla deponentów.
Decyzja o utworzeniu systemu gwarantowania depozytów w formie, w jakiej istnieje on obecnie, byïa jednÈ z reakcji wïadz na skutki kryzysu walutowego wbMeksyku i jego wpïyw na kraje Ameryki aciñskiej, w tym ArgentynÚ. W wyniku tego
kryzysu inwestorzy zagraniczni zaczÚli masowo wycofywaÊ kapitaï z sektora finansowego. NastÈpiï wówczas niekontrolowany odpïyw kapitaïu rodzimego, wbtym
wskutek wypïaty Ărodków przez drobnych deponentów. W rezultacie, wb latach
1994–1995, upadïa jedna czwarta argentyñskich banków.
Obecny system gwarantowania depozytów w Argentynie ma swoje podstawy
wb dwóch ěródïach prawa: w ustawie z dnia 12 kwietnia 1995 r. o zmianie ustawy obbanku centralnym i instytucjach finansowych oraz w dekrecie prezydenckim
zb12bkwietnia 1995 r. Ustawa stworzyïa zarys systemu, wprowadziïa upowaĝnienie do obligatoryjnego uczestnictwa w systemie gwarantowania przez wszystkie
instytucje depozytowe, naïoĝyïa obowiÈzek stosowania ograniczonych gwarancji
oraz wskazywaïa, ĝe ciÚĝar wypïat depozytów nie powinien spoczywaÊ na banku
centralnym ani na skarbie pañstwa. Zgodnie z treĂciÈ ustawy podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie systemu staï siÚ Bank Centralny Argentyny. Dekret
prezydencki natomiast stanowiï podstawÚ do utworzenia Funduszu Gwarantowania Depozytów, którego celem byïo zapewnienie ochrony deponentom posiadajÈcych Ărodki w licencjonowanych instytucjach finansowych, bÚdÈcych czïonkami
systemu gwarantowania. Fundusz zostaï utworzony 7 marca 1997 r. ZarzÈdzanie
Funduszem powierzono powoïanej do tego celu instytucji wykonawczej Seguro de
Depósitos Sociedad Anónima (SEDESA).
SEDESA jest niezaleĝnym podmiotem prywatnym, wyodrÚbnionym organizacyjnie. Jej udziaïowcami sÈ Bank Centralny Argentyny (z wymogiem posiadania
co najmniej jednej akcji typu „A” majÈcej status akcji uprzywilejowanej) oraz instytucje finansowe – uczestnicy systemu gwarantowania – proporcjonalnie wedïug
udziaïu wynikajÈcego z wysokoĂci skïadek odprowadzanych do Funduszu. DziaïalnoĂÊ SEDESA jest finansowana z dochodów Funduszu Gwarantowania Depozytów.
SEDESA zatrudnia okoïo 50 pracowników.
SEDESA jest instytucjÈ odpowiedzialnÈ za speïnienie warunków gwarancji
wobec deponentów instytucji finansowej objÚtej systemem gwarantowania, której nadzorca cofnÈï zezwolenie na prowadzenie dziaïalnoĂci operacyjnej lub której dziaïalnoĂÊ zostaïa zawieszona. Wypïata Ărodków gwarantowanych odbywa
siÚ w granicach limitu gwarancyjnego, przewidzianego decyzjÈ banku centralnego. Oprócz wypïaty Ărodków gwarantowanych SEDESA moĝe udzielaÊ pomocy finansowej instytucjom bÚdÈcym w procesie restrukturyzacji, instytucjom
wskazanym do wypïaty Ărodków gwarantowanych na rzecz deponentów innej
zlikwidowanej instytucji lub instytucjom przejmujÈcym lub nabywajÈcym inne
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instytucje w ramach planów restrukturyzacji. Ponadto SEDESA moĝe zaciÈgaÊ poĝyczki i zawieraÊ umowy finansowe w imieniu i na rzecz Funduszu Gwarantowania
Depozytów.
Czïonkostwo w argentyñskim systemie gwarantowania depozytów jest obligatoryjne dla wszystkich licencjonowanych instytucji finansowych dziaïajÈcych wbArgentynie i obejmuje: banki komercyjne (w tym banki, których udziaïowcem jest
skarb pañstwa), banki spóïdzielcze, kasy oszczÚdnoĂciowe, unie kredytowe oraz
niebankowe instytucje finansowe (agencje poĂredniczÈce w dostarczaniu produktów finansowych). Obecnie do systemu naleĝÈ 73 instytucje.
SEDESA jest jednym z 25 zaïoĝycieli oraz aktywnym czïonkiem MiÚdzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI). W listopadzie 2013 r. instytucja ta bÚdzie gospodarzem Walnego Zgromadzenia i Dorocznej Konferencji IADI
w Buenos Aires.

1. ORGANY DECYZYJNE SEDESA
Zgodnie z treĂciÈ ustawy najwaĝniejszym organem decyzyjnym SEDESA jest
Komitet Staïy/SterujÈcy (tzw. Comité Directivo). Komitetowi z urzÚdu przewodniczy Prezes Banku Centralnego Argentyny, jednak nie jest on uprawniony do gïosowania, a wyposaĝony jedynie w prawo weta. W skïad komitetu wchodzÈ przedstawiciele niektórych instytucji objÚtych systemem gwarantowania. Komitet moĝe liczyÊ
od 4 do 7 czïonków, którzy dysponujÈ siïÈ gïosów odpowiadajÈcÈ wysokoĂci wpïat
instytucji objÚtych systemem gwarantowania depozytów, które reprezentujÈ. Komitet podejmuje kluczowe decyzje strategiczne majÈc na uwadze podstawowy cel,
jakim jest wspieranie stabilnoĂci finansowej w Argentynie, kierujÈc siÚ przy tym
ocenÈ kosztów oraz wielkoĂciÈ Funduszu Gwarantowania Depozytów. Ciaïem odpowiedzialnym za funkcjonowanie SEDESA jest Rada Dyrektorów. Rada powoïywana
jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym jednego czïonka Rady
nominuje bank centralny. Niektórzy czïonkowie Rady wchodzÈ w skïad Komitetu
SterujÈcego. Posiedzenia Rady Dyrektorów odbywajÈ siÚ zwykle raz w tygodniu.
PracÚ 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 zarzÈdza instytucjÈ. Obecnym Dyrektorem Generalnym SEDESA
jest Pan Alejandro Lopez.
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2. ZAKRES GWARANCJI DEPOZYTÓW
W momencie ustanawiania Funduszu Gwarantowania Depozytów SEDESA
miaïa obowiÈzek gwarantowania depozytów do wysokoĂci 30.000 ARS1 (ówczesna
równowartoĂÊ ok. 10b000 USD, która na skutek deprecjacji peso spadïa do równowartoĂci 7500 USD na koniec 2010 r.). Limit ten obowiÈzywaï aĝ do 11 stycznia
2011 r. i w tamtym czasie byï jednym z najniĝszych wĂród krajów o Ărednim poziomie rozwoju. Obecnie limit gwarancyjny wynosi 120b000 ARS (ok. 16b500 EUR)
ibodpowiada zasadzie „wypïaty na jednego deponenta w danym banku”. Niemniej
jednak w przypadku rachunków wspólnych wypïata kwoty gwarantowanej zawiera
siÚ w granicach limitu i jest proporcjonalna do wielkoĂci udziaïu wspóïposiadaczy
rachunku. Limit gwarancyjny wyznacza maksymalnÈ wysokoĂÊ Ărodków, jaka moĝe
byÊ zwrócona w caïoĂci deponentowi w ramach gwarancji w przypadku cofniÚcia
zgody na prowadzenie lub w przypadku zawieszenia dziaïalnoĂci danej instytucji
pod warunkiem, ĝe Ărodki te speïniajÈ kryteria wypïaty.
Gwarancje SEDESA dotyczÈ wszystkich rodzajów depozytów denominowanych
w argentyñskich peso oraz w walutach zagranicznych. Gwarancje obejmujÈ depozyty na ĝÈdanie lub terminowe osób fizycznych i prawnych, rezydentów i nierezydentów, deponowane:
(i) na rachunkach rozliczeniowo-oszczÚdnoĂciowych;
(ii) na rachunkach oszczÚdnoĂciowych;
(iii) na rachunkach czekowych;
(iv) w certyfikatach depozytowych; lub
(v) na wszelkich innych formach rachunków depozytowych okreĂlonych przez
bank centralny.
WyïÈczeniu spod gwarancji podlegajÈ m.in. depozyty miÚdzybankowe, depozyty
ib certyfikaty depozytowe instytucji finansowych deponowane przez te instytucje
i ich poĂredników, depozyty osób prywatnych powiÈzanych poĂrednio lub bezpoĂrednio z instytucjami finansowymi, instrumenty strukturyzowane oparte na portfelach inwestycyjnych, depozyty terminowe ustanowione po 1 lipca 1995 r., dla
których oprocentowanie roczne jest wyĝsze o 2 punkty proc. od stopy referencyjnej,
okreĂlanej przez bank centralny na dzieñ przed zaïoĝeniem depozytów, oraz wszelkie inne depozyty wskazane przez bank centralny.
Wedïug stanu na koniec 2010 r., limit gwarancyjny pokrywaï okoïo 30% wartoĂci
wszystkich depozytów, przy czym 95% ogólnej liczby depozytów kwalifikujÈcych siÚ
do systemu byïo objÚtych peïnymi gwarancjami.

1

Argentyñskie peso.
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3. ZASADY WYPATY ¥RODKÓW GWARANTOWANYCH
Gwarancje depozytów objÚtych systemem gwarantowania w Argentynie stajÈ siÚ
wymagalne w przypadku podjÚcia przez nadzorcÚ decyzji o cofniÚciu danej instytucji finansowej zgody na prowadzenie dziaïalnoĂci lub w przypadku jej zawieszenia,
najczÚĂciej na skutek jej zïej kondycji finansowej. Wypïata Ărodków gwarantowanych powinna siÚ odbyÊ nie póěniej niĝ w terminie 30 dni roboczych, poczÈwszy od
dnia nastÚpujÈcego po dniu speïnienia warunków gwarancji. Rachunki rozliczeniowo-oszczÚdnoĂciowe, przeznaczone do obsïugi uposaĝenia deponentów indywidualnych, podlegajÈ pierwszeñstwu wypïaty, a realizacja tego procesu nie powinna byÊ
dïuĝsza niĝ 5 dni roboczych.
W przypadku braku wystarczajÈcych Ărodków w Funduszu Gwarantowania
Depozytów, potrzebnych do wypïaty sum gwarantowanych, na wniosek SEDESA,
bank centralny moĝe wydïuĝyÊ termin wypïaty. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy zawieszenie lub likwidacja dotyczy kilku instytucji w tym samym czasie.
Wypïata Ărodków odbywa siÚ wówczas proporcjonalnie do wysokoĂci Ărodków dostÚpnych w Funduszu. Kwoty pozostaïe do spïaty muszÈ byÊ zwrócone deponentom
wb ciÈgu 30 dni roboczych od momentu ogïoszenia przez SEDESA, ĝe Fundusz
posiada Ărodki na spïatÚ pozostaïej sumy depozytów. W przypadku braku wystarczajÈcych Ărodków w Funduszu SEDESA, za zgodÈ banku centralnego, moĝe wyemitowaÊ (nieoprocentowane) papiery dïuĝne o wartoĂci odpowiadajÈcej kwocie
speïnienia warunków gwarancji i przekazaÊ je deponentom, jednoczeĂnie obligujÈc
instytucje finansowe do konwertowania tych papierów na depozyty terminowe,
zgodnie zbzasadami przyjÚtymi przez bank centralny.
W momencie likwidacji instytucji czïonkowskiej wszystkie rachunki ulegajÈ natychmiastowemu zamroĝeniu. Odsetki naliczane sÈ wyïÈcznie do dnia likwidacji
instytucji, takĝe w przypadku depozytów terminowych, których data zapadalnoĂci
upïywa po terminie likwidacji instytucji. PïatnoĂÊ sum gwarantowanych odbywa
siÚ w argentyñskim peso lub w walucie depozytu do wysokoĂci limitu gwarancyjnego (po Ărednim kursie ogïoszonym przez bank centralny na dzieñ przed likwidacjÈ/
zawieszeniem dziaïalnoĂci instytucji). Nadwyĝka przekraczajÈca limit gwarancyjny
moĝe zostaÊ zwrócona deponentom w caïoĂci lub w czÚĂci z majÈtku pozostaïego po
likwidacji instytucji, po wczeĂniejszym uregulowaniu innych zobowiÈzañ likwidowanej instytucji, zgodnie z ukonstytuowanÈ prawnie hierarchiÈ zaspokajania roszczeñ wierzycieli. SEDESA, reprezentujÈc deponentów, którzy otrzymali wypïatÚ ze
Ărodków Funduszu Gwarantowania Depozytów, ma prawo zgïoszenia roszczenia
wobec likwidowanej instytucji finansowej. WysokoĂÊ roszczenia odpowiada Ărodkom bÚdÈcym równowartoĂciÈ kwot wypïaconych deponentom. SEDESA ma specjalne przywileje w ukonstytuowanej prawnie hierarchii zaspokajania wierzycieli.
W ramach systemu argentyñskiego nie sÈ dokonywane kompensaty depozytów
ze zobowiÈzaniami deponentów w likwidowanej instytucji ani indeksacja.
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4. ½RÓDA FINANSOWANIA FUNDUSZU GWARANTOWANIA
DEPOZYTÓW W SYSTEMIE ARGENTYSKIM
System gwarantowania depozytów w Argentynie jest systemem finansowanym
przez instytucje czïonkowskie na zasadzie ex ante. Instytucje czïonkowskie sÈ zobowiÈzane do wnoszenia regularnych miesiÚcznych opïat: staïej oraz dodatkowej.
Ich wartoĂÊ ustalana jest przez bank centralny. Skïadki instytucji czïonkowskich
powiÚkszajÈ Fundusz Gwarantowania Depozytów. Zgodnie z ustawÈ, wysokoĂÊ
miesiÚcznej staïej opïaty moĝe wynosiÊ od min. 0,015% do maks. 0,06% Ăredniej
zb dziennego salda depozytów (takĝe walutowych), lokowanych w instytucjach finansowych objÚtych systemem gwarantowania depozytów.
Bank Centralny Argentyny moĝe naïoĝyÊ na instytucje finansowe dodatkowÈ opïatÚ miesiÚcznÈ, róĝnÈ dla róĝnych instytucji, w zaleĝnoĂci od ryzyka, jakie
dana instytucja generuje wobec systemu finansowego. WysokoĂÊ opïaty dodatkowej nie moĝe przekraczaÊ wysokoĂci miesiÚcznej opïaty regularnej. Suma depozytów bÚdÈca podstawÈ obliczania skïadki pomniejszana jest o Ărodki zgromadzone na oficjalnych kontach instytucji publicznych utrzymywanych w Narodowym
Banku Argentyny (najwiÚkszego banku w Argentynie pod wzglÚdem aktywów,
bÚdÈcego wïasnoĂciÈ pañstwa). Kalkulacja opïaty dodatkowej dokonywana jest
na podstawie wyników analizy systemu CAMELS. Nazwa systemu pochodzi od
pierwszych liter jego komponentów: Capital adequacy (adekwatnoĂÊ kapitaïowa),
Assets quality (jakoĂÊ aktywów), Management (kadra zarzÈdzajÈca), Earnings (zyski banku), Liquidity (pïynnoĂÊ) oraz Sensitivity to market risk (wraĝliwoĂÊ na
ryzyko rynkowe). Ratingi w kaĝdej kategorii wystawiane sÈ przez inspektorów
nadzoru wbpiÚciostopniowej skali od 1 (najlepsza) do 5 (najgorsza). Przykïadowo
skala oceny komponentu dotyczÈcego adekwatnoĂci kapitaïowej wyglÈda nastÚpujÈco:
1) dobra kapitalizacja (wspóïczynnik równy 10% lub wyĝszy);
2) dostateczna kapitalizacja (wspóïczynnik równy 8% lub wyĝszy);
3) niedokapitalizowanie (wspóïczynnik niĝszy niĝ 8%, ale wyĝszy od 6%);
4) znaczne niedokapitalizowanie (wspóïczynnik w przedziale od 2% do 6%);
5) krytyczne niedokapitalizowanie (wspóïczynnik adekwatnoĂci kapitaïowej poniĝej 2%).
Ponadto Bank Centralny Argentyny moĝe wymagaÊ od instytucji finansowej
wpïaty jednorazowej kwoty, stanowiÈcej zagregowanÈ wartoĂÊ regularnych przyszïych staïych minimalnych wpïat miesiÚcznych za okres maksymalnie do dwóch
kolejnych lat (tzw. advance payment). W przypadku braku realizacji pïatnoĂci
przez instytucjÚ finansowÈ, bank centralny, na wniosek SEDESA, moĝe obciÈĝyÊ
rachunek instytucji zalegajÈcej z wpïatÈ regularnych i dodatkowych skïadek do
wysokoĂci wymaganych naleĝnoĂci. System argentyñski nie przewiduje opïat poczÈtkowych dla instytucji wchodzÈcych do systemu.
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Aktualnie, na mocy rozporzÈdzenia banku centralnego z 30 grudnia 2004 r.,
regularna miesiÚczna skïadka staïa wynosi 0,015% caïkowitej Ăredniej (dziennej)
sumy depozytów lokowanych w instytucjach objÚtych systemem gwarantowania.
Skïadka dodatkowa, uzaleĝniona od poziomu ryzyka generowanego przez danÈ instytucjÚ, równieĝ wynosi maksymalnie 0,015% caïkowitej Ăredniej (dziennej) sumy
takich depozytów.
OkreĂlanie wielkoĂci docelowej Funduszu leĝy w kompetencjach banku centralnego. Górny puïap Funduszu nie powinien przekroczyÊ 5% sumy depozytów
zgromadzonych w instytucjach objÚtych systemem gwarantowania. W przypadku
przekroczenia tego poziomu Bank Centralny Argentyny moĝe zawiesiÊ, czÚĂciowo lub caïkowicie, obowiÈzek wpïacania skïadek przez instytucje czïonkowskie,
wznawiajÈc go dopiero wtedy, gdy Ărodki zgromadzone w funduszu spadnÈ poniĝej
wymienionego puïapu. Wedïug stanu na koniec czerwca 2013 r. saldo Funduszu
Gwarantowania Depozytów wynosiïo 8748 mln ARS (równowartoĂÊ 1203b mln
EUR) i byïo bliskie progu 5% sumy depozytów zgromadzonych w instytucjach
czïonkowskich.
¥rodki Funduszu sÈ inwestowane za zasadach podobnych do tych, które towarzyszÈ polityce zarzÈdzania rezerwami walutowymi, przy czym bank centralny moĝe wymagaÊ, aby poïowa Ărodków Funduszu byïa lokowana w papierach
dïuĝnych skarbu pañstwa. SEDESA ma obowiÈzek comiesiÚcznego raportowania
do nadzorcy systemu finansowego o saldzie Ărodków zgromadzonych w Funduszu
Gwarantowania Depozytów. Kwota ta jest takĝe dostÚpna publicznie na stronie
internetowej SEDESA.

5. INNA DZIAALNO¥m SEDESA
Oprócz funkcji gwarantowania depozytów w instytucjach czïonkowskich SEDESA
realizuje równieĝ inne zadania polegajÈce przede wszystkim na:
i. udzielaniu wsparcia instytucjom finansowym realizujÈcym programy naprawcze, w formie wpïat kapitaïowych lub poĝyczek (takĝe bezzwrotnych);
ii. oferowaniu kontraktów na zakup w przypadku instytucji nabywajÈcych aktywa
i przejmujÈcych depozyty innych instytucji;
iii. nabywaniu aktywów instytucji finansowych, subskrybowaniu i nabywaniu akcji
banków w celu ich dokapitalizowania.
Ponadto SEDESA realizuje politykÚ informacyjnÈ na temat systemu gwarantowania depozytów w Argentynie.

164

Miscellanea

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 ARGENTYSKIEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA
DEPOZYTÓW
Polski system
gwarantowania
depozytów

Argentyñski system
gwarantowania
depozytów

Realizowane funkcje

Gwarantowanie depozytów Gwarantowanie depozytów
oraz dziaïalnoĂÊ pomocowa oraz dziaïalnoĂÊ pomocowa

Limity gwarancyjne

100b000 EUR

120b000 ARS (16b500 EUR)

Maksymalna wypïata

100b000 EUR

120b000 ARS (16b500 EUR)

Kompensacja
z zobowiÈzaniami

NIE

NIE

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

TAK

TAK

Firmy ubezpieczeniowe

TAK

TAK

RzÈd i administracja
centralna

TAK

NIE

Wïadze samorzÈdowe

NIE

NIE

Banki

TAK

TAK

Fundusze inwestycyjne

TAK

TAK

Fundusze emerytalne

TAK

TAK

Kadra zarzÈdzajÈca

TAK

TAK

165

Bezpieczny Bank
2-3(51-52)/2013

Polski system
gwarantowania
depozytów

Argentyñski system
gwarantowania
depozytów

Akcjonariusze banku

TAK

TAK

Bliscy osób
odpowiedzialnych

NIE

TAK

Inne przedsiÚbiorstwa
w tej samej grupie

NIE

NIE

Podmioty nieuprawnione
do sporzÈdzania
NIE
uproszczonych sprawozdañ
finansowych

NIE

Depozyty nieimienne

TAK

N/A

Depozyty przyjmowane
na indywidualnych
warunkach, które
przyczyniïy siÚ do
upadïoĂci banku

NIE

NIE

Dïuĝne papiery
wartoĂciowe emitowane
przez bank

TAK*

TAK

Depozyty w walutach
obcych

NIE

NIE

Depozyty zwiÈzane
z praniem pieniÚdzy

TAK

TAK

* gwarancjami objÚte sÈ bankowe papiery wartoĂciowe emitowane na podstawie prawa bankowego.

Podstawowe róĝnice miÚdzy dziaïajÈcym w Polsce Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a argentyñskÈ SEDESA:
Y SEDESA jest podmiotem prywatnym, której udziaïowcami sÈ instytucje finansowe objÚte systemem gwarantowania depozytów;
Y limit gwarancyjny w Argentynie jest okoïo szeĂciokrotnie niĝszy od limitu gwarancyjnego obowiÈzujÈcego w Polsce i pozostaïych krajach Unii Europejskiej;
Y w Argentynie, w przypadku rachunków wspólnych, wypïata sum gwarantowanych nastÚpuje do wysokoĂci limitu gwarancyjnego proporcjonalnie wedïug
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struktury wïasnoĂci (w Polsce dla rachunku wspólnego kwota gwarantowana
wyliczana jest odrÚbnie dla kaĝdego ze wspóïposiadaczy rachunku);
Y w systemie argentyñskim obowiÈzujÈcym okresem wypïaty Ărodków gwarantowanych jest 30 dni roboczych (w Polsce 20 dni roboczych);
Y w Argentynie wypïata Ărodków gwarantowanych dokonywana jest w walucie
depozytu. W systemie polskim wypïata realizowana jest w zïotych, niezaleĝnie
od tego, czy depozyt byï w walucie polskiej czy obcej;
Y skïadki do Funduszu Gwarantowania Depozytów w Argentynie odprowadzane
sÈ miesiÚcznie, dzielÈ siÚ na opïaty staïe oraz dodatkowe. Kalkulacja tych ostatnich odbywa siÚ na podstawie analizy ryzyka, jakie instytucje generujÈ wobec
systemu finansowego (w Polsce istnieje staïa opïata roczna).
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