REGULAMIN
korzystania z Portalu Zewnętrznego FKSM przez Banki Kredytujące w zakresie
obsługi kredytów na studia medyczne oraz obsługi poręczeń tych kredytów
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin korzystania z Portalu Zewnętrznego FKSM przez Banki Kredytujące w zakresie
obsługi kredytów z dopłatami z Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych oraz obsługi
poręczeń tych kredytów, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki, na jakich Bank
Gospodarstwa Krajowego udostępnia portal komunikacyjny Bankom Kredytującym.
§ 2.
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego;
2) FKSM - Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, o którym mowa w art. 422a i 422b
Ustawy;
3) Hasło – ciąg liter i cyfr identyfikujący użytkownika w celu zapewnienia wyłączności dostępu
do Portalu Zewnętrznego FKSM;
4) Identyfikator użytkownika – nazwę użytkownika, tzw. login, składający się z ciągu liter i
cyfr, nadaną przez użytkownika-administratora, w celu identyfikacji użytkownika podczas
korzystania z Portalu Zewnętrznego FKSM;
5) Identyfikator użytkownika - administratora – nazwę użytkownika, tzw. login, składający
się z ciągu liter i cyfr, nadaną przez BGK, w celu identyfikacji użytkownika-administratora
podczas korzystania z Portalu Zewnętrznego FKSM;
6) Instrukcja użytkownika – instrukcję korzystania z Portalu Zewnętrznego FKSM;
7) Bank Kredytujący – bank udzielający kredytów na studia medyczne, z którym BGK zawarł
umowę o współpracy;
8) lista osób upoważnionych – listę zwierającą wzory podpisów osób upoważnionych w
imieniu Banku Kredytującego do złożenia wniosku o nadanie/zmianę/odwołanie dostępu
do Portalu Zewnętrznego FKSM;
9) Komunikat Banku – informację podawaną do wiadomości Banków Kredytujących poprzez
jej udostępnianie na stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.pl;
10) Narzędzia – elementy niezbędne do użytkowania Portalu Zewnętrznego FKSM, tj.
Identyfikator użytkownika i użytkownika-administratora, Hasła;
11) operacja aktywna – czynność, w rezultacie której następują zmiany w rejestrze produktu;
12) operacja pasywna – czynność nie powodująca skutków w postaci zmiany w systemie,
zezwalająca na zgodny z uprawnieniami przegląd list wniosków/umów/sprawozdań;
13) Portal Zewnętrzny FKSM - portal transakcyjny BGK (elektroniczny system) umożliwiający
za pośrednictwem przeglądarki www dokonywanie operacji związanych z obsługą
kredytów na studia medyczne oraz obsługę poręczeń tych kredytów;
14) Umowa – umowę o świadczenie usług za pośrednictwem zewnętrznego portalu
transakcyjnego BGK w zakresie obsługi kredytów na studia medyczne oraz obsługi
poręczeń tych kredytów;
15) Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.);
16) użytkownik – upoważniony pracownik Banku Kredytującego, któremu użytkownik administrator nadał uprawnienia do wykonywania operacji aktywnych i pasywnych w
Portalu Zewnętrznym FKSM;
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17) użytkownik - administrator – upoważniony pracownik Banku Kredytującego, wskazany
przez Bank Kredytujący we wniosku o nadanie dostępu do Portalu Zewnętrznego FKSM,
który będzie miał uprawnienia do nadawania dostępów innym użytkownikom danego
Banku Kredytującego i zarządzania tymi uprawnieniami.
Rozdział 2
Zakres usług Portalu Zewnętrznego FKSM

1.
2.

3.

4.
5.
6.

§ 3.
Portal Zewnętrzny FKSM umożliwia składanie i wykonywanie operacji pasywnych i
operacji aktywnych, o których mowa w § 4 i 5.
Szczegółowy opis funkcjonalności, zasady korzystania i obsługi Portalu Zewnętrznego
FKSM, w tym dotyczące jego zabezpieczeń określa Instrukcja użytkownika, udostępniona
przez BGK na stronie internetowej www.bgk.pl.
BGK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zakresu funkcjonalnego Portalu
Zewnętrznego FKSM, przez jego rozszerzenie lub ograniczenie, a także rezygnacji z
niektórych funkcjonalności tego portalu, w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2) zmian w ofercie BGK;
3) zmian technologii wykorzystywanych do obsługi Portalu Zewnętrznego FKSM.
BGK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Instrukcji użytkownika, w szczególności
wynikających ze zmian w zakresie funkcjonalności Portalu Zewnętrznego FKSM.
Zmiany Instrukcji użytkownika nie stanowią zmiany Umowy.
BGK informuje o zmianach Instrukcji użytkownika w formie elektronicznej jako komunikat
w Portalu Zewnętrznym FKSM. Nowa wersja tej Instrukcji z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie tych zmian, jest udostępniona w formie
Komunikatu Banku. Za dzień doręczenia informacji o wyżej wymienionych zmianach
uważa się dzień publikacji Komunikatu Banku na stronie internetowej BGK.

§ 4.
Operacje pasywne umożliwiają w szczególności:
1) weryfikację istnienia umowy kredytu na studia medyczne dla wprowadzanego
jednostkowo numeru PESEL/numeru dokumentu tożsamości;
2) wyszukiwanie wniosków o udzielenie kredytu na studia medyczne i umów kredytu na
studia medyczne;
3) przeglądanie listy wniosków i umów;
4) przeglądanie listy rekordów sprawozdań według zadanego kryterium;
5) inne czynności, zgodnie z Instrukcją użytkownika.
§ 5.
Operacje aktywne umożliwiają w szczególności:
1) rejestrację nowych wniosków o kredyt na studia medyczne;
2) rejestrację nowych oraz modyfikację umów kredytu na studia medyczne, w tym
objętych poręczeniem BGK;
3) modyfikację danych wprowadzonych wniosków o udzielenie kredytu na studia
medyczne
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4) rejestrowanie zapotrzebowań na dopłaty;
5) rejestrowanie danych dotyczących umorzeń;
6) przekazywanie danych dotyczących dopłaty do odsetek od transzy kredytu, pobranej
nienależnie ze środków FKSM;
7) przekazywanie danych dotyczących wypłaconej nienależnie ze środków FKSM kwoty z
tytułu umorzenia kredytu;
8) rejestrowanie zwrotu kwoty dopłaty lub umorzenia o których mowa w pkt 6 i 7;
9) przekazywanie sprawozdań zawierających dane dotyczące udzielonych kredytów na
studia medyczne, w tym objętych poręczeniem BGK wraz z odsetkami od kredytu oraz
dane finansowe o wypłatach i spłatach kredytów;
10) inne czynności, zgodnie z Instrukcją użytkownika.

1.

2.
3.

4.

5.

Rozdział 3
Udostępnianie usług w Portalu Zewnętrznym FKSM
§ 6.
Warunkiem udostępnienia Bankowi Kredytującemu usług w Portalu Zewnętrznym FKSM
jest:
1) zawarcie Umowy z BGK;
2) złożenie wniosku o nadanie dostępu do Portalu Zewnętrznego FKSM, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do Umowy dla użytkownika-administratora;
3) złożenie pełnomocnictwa dla użytkownika-administratora, udzielonego przez osoby
wskazane w Liście osób upoważnionych, upoważniającego do nadawania oraz
administrowania uprawnieniami użytkowników Banku Kredytującego; wzór
pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pełnomocnictwa, o którym mowa w
ust. 1 pkt 3, jest udostępniony na stronie internetowej BGK: www.bgk.pl.
Wniosek i pełnomocnictwo, o których mowa w ust. 1, podpisane przez osoby
upoważnione, Bank Kredytujący przekazuje do BGK w formie pisemnej (papierowej) lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fksm@bgk.pl. Na wniosku i
pełnomocnictwie przesyłanych pocztą elektroniczną, stosuje się podpis elektroniczny
opatrzony certyfikatem kwalifikowanym wydanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1173, z późn. zm.).
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Zewnętrznego FKSM,
urządzenia i programy komputerowe zainstalowane w Banku Kredytującym powinny
spełniać wymagania techniczne określone w Instrukcji użytkownika.
BGK nie gwarantuje poprawności pracy urządzeń i programów nie spełniających wymagań
technicznych określonych w Instrukcji użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za
korzystanie przez Bank Kredytujący z takich urządzeń i programów.

§ 7.
1. Bank Kredytujący we wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 2,
wskazuje osobę/osoby, które będą użytkownikiem-administratorem Portalu
Zewnętrznego FKSM.
2. W uzasadnionych przypadkach BGK może nadać uprawnienia użytkownikom Portalu
Zewnętrznego FKSM, inne niż te, o których mowa w ust. 1.
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Rozdział 4
Zasady korzystania z Portalu Zewnętrznego FKSM

1.
2.

3.
4.

§ 8.
Warunkiem wykonania operacji w Portalu Zewnętrznym FKSM jest posiadanie Narzędzi.
Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, w celu umożliwienia
korzystania z Portalu Zewnętrznego FKSM, Bank Kredytujący otrzymuje z BGK listę
użytkowników – administratorów z nadanymi im identyfikatorami.
Lista wydawana jest osobie upoważnionej w pełnomocnictwie, o którym mowa w § 6 ust.
1 pkt 3 lub innej osobie upoważnionej na piśmie do odbioru tego dokumentu.
Hasło do logowania w Portalu Zewnętrznym FKSM jest przesyłane za pośrednictwem
poczty elektronicznej użytkownikom – administratorom na adres wskazany we wniosku,
o którym mowa § 6 ust. 1 pkt 2.

§ 9.
Aktywacja Portalu Zewnętrznego FKSM i nadanie do niego dostępu użytkownikomadministratorom wskazanym we wniosku następuje w terminie nie przekraczającym 5 dni
roboczych od dnia złożenia w BGK wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

1.
2.

§ 10.
Nawiązanie łączności z Portalem Zewnętrznym FKSM wymaga podania Identyfikatora
użytkownika oraz Hasła.
Użytkownik i użytkownik - administrator podczas pierwszej łączności w Portalu
Zewnętrznym FKSM zobowiązany jest zmienić Hasło przekazane przez użytkownikaadministratora lub BGK na nowe Hasło znane tylko użytkownikowi/użytkownikowi administratorowi. Dalsze korzystanie z Portalu Zewnętrznego FKSM możliwe jest tylko
przy użyciu nowego Hasła.
Rozdział 5
Zasady składania i realizacji operacji aktywnych w Portalu Zewnętrznym FKSM

§ 11.
1. Warunkiem realizacji operacji aktywnych, o których mowa w § 5, jest wprowadzenie
danych zgodnie z formatami i strukturami, określonymi w Instrukcji użytkownika.
2. Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że wprowadzone dane w Portalu Zewnętrznym
FKSM są jednoznaczne, zgodne z jego intencją i prawidłowe.

1.
2.

§ 12.
Bank Kredytujący ponosi odpowiedzialność za poprawność i zgodność wprowadzanych
danych z danymi źródłowymi określonymi w umowie kredytu na studia medyczne.
Strony nie odpowiadają za ewentualne skutki i szkody wywołane wadliwym działaniem
lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem łączy telekomunikacyjnych znajdujących się
poza ich dyspozycją.
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3.

4.

Jeśli wymaga tego bezpieczeństwo integralności informacji oraz w przypadku
konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, serwisowych lub modyfikacji
Portalu Zewnętrznego FKSM lub z innych przyczyn niezależnych od BGK, BGK ma prawo,
nie ponosząc żadnej odpowiedzialności wobec Banku Kredytującego, wprowadzania
przerw lub ograniczeń w dostępie do Portalu Zewnętrznego FKSM.
O przerwach oraz czasowych ograniczeniach w dostępie do Portalu Zewnętrznego FKSM,
o którym mowa w ust. 3, użytkownik będzie powiadamiany Komunikatem Banku.
Rozdział 6
Bezpieczeństwo korzystania z Portalu Zewnętrznego FKSM

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.

§ 13.
Użytkownik i użytkownik-administrator zobowiązani są do zapoznania się i stosowania
zaleceń BGK w zakresie zasad bezpieczeństwa korzystania z Portalu Zewnętrznego FKSM
określonych odpowiednio w Regulaminie oraz w Instrukcji użytkownika, a w szczególności
powinni z należytą starannością chronić Identyfikator użytkownika i Hasło przed
dostępem osób nieuprawnionych.
Z chwilą odbioru Narzędzi, o których mowa w ust. 1, Bank Kredytujący, użytkownikadministrator i użytkownik zobowiązani są do podjęcia środków służących zapobieżeniu
naruszenia indywidualnych zabezpieczeń Portalu Zewnętrznego FKSM w szczególności
zobowiązani są do przechowywania Narzędzi z zachowaniem należytej staranności oraz
nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.
Użytkownik i użytkownik-administrator powinien każdorazowo wylogować się z Portalu
Zewnętrznego FKSM w przypadku odejścia od pracy przy komputerze.
Bank Kredytujący ponosi pełną odpowiedzialność za operacje dokonane
za
pośrednictwem Portalu Zewnętrznego FKSM przez osoby nieuprawnione w wyniku
nieuprawnionego ich wejścia w posiadanie lub nieuprawnionego udostępnienia im Hasła.
§ 14.
O przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 4, oraz o w innych przypadkach, w
szczególności w razie utraty, kradzieży, przywłaszczenia Hasła, Bank Kredytujący,
użytkownik/użytkownik-administrator powinien niezwłocznie informować BGK, w formie
opisanej w § 16 ust. 3, w celu dokonania przez BGK zablokowania dostępu do Portalu
Zewnętrznego FKSM.
W przypadku potrzeby wydania użytkownikowi - administratorowi nowego Identyfikatora
i Hasła, BGK, na podstawie pisemnego wniosku Banku Kredytującego, o którym mowa § 6
ust. 1 pkt 2, przygotuje nowe Narzędzia.
Nowe Narzędzia zostaną wydane użytkownikowi - administratorowi przez BGK w trybie
określonym w § 8, w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Nowe Narzędzia użytkownikom wydaje użytkownik – administrator.
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Rozdział 7
Zablokowanie dostępu do Portalu Zewnętrznego FKSM

1.

2.

3.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

§ 15.
BGK ma prawo do zablokowania dostępu do Portalu Zewnętrznego FKSM w przypadku
stwierdzenia korzystania z portalu w sposób niezgodny z Umową, Regulaminem oraz
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zagrażający bezpieczeństwu
Portalu Zewnętrznemu FKSM i Narzędzi, podejrzenia nieuprawnionego użycia Narzędzi,
w szczególności Hasła.
BGK informuje Bank Kredytujący oraz użytkownika/użytkownika-administratora o
zablokowaniu dostępu do Portalu Zewnętrznego FKSM lub wzywa do zaprzestania
korzystania z portalu, przesyłając informację/wezwanie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na aktualny adres osoby do kontaktów i użytkownika wskazany
odpowiednio przez Bank Kredytujący we wniosku o nadanie dostępu do Portalu
Zewnętrznego FKSM.
BGK może dokonać odblokowania dostępu do Portalu Zewnętrznego FKSM po
wyjaśnieniu z użytkownikiem przyczyn blokady dostępu do Portalu Zewnętrznego FKSM.
§ 16.
Bankowi Kredytującemu przysługuje prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do
Portalu Zewnętrznego FKSM.
Zablokowanie dostępu do Portalu Zewnętrznego FKSM jednemu użytkownikowi
wskazanemu przez Bank Kredytujący nie powoduje zablokowania dostępu pozostałym
użytkownikom.
Zgłoszenie zablokowania dostępu do Portalu Zewnętrznego FKSM użytkownikowi administratorowi jest składane przez Bank Kredytujący na wniosku o odwołanie dostępu
do Portalu Zewnętrznego FKSM, zgodnie z § 6 ust. 3.
Odblokowanie dostępu do Portalu Zewnętrznego FKSM dokonuje BGK na pisemny
wniosek Banku Kredytującego złożony w formie wskazanej w ust. 3.
§ 17.
Wykonanie 10 kolejnych nieudanych prób zalogowania się na Portalu Zewnętrznego
FKSM powoduje zablokowanie dostępu użytkownika do Portalu Zewnętrznego FKSM.
Odblokowania dostępu do Portalu Zewnętrznego FKSM dokonuje Użytkownikadministrator zgodnie z przyjętym w Banku Kredytującym trybem.
Odblokowania dostępu do Portalu Zewnętrznego FKSM może dokonać BGK na wniosek
użytkownika-administratora złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
fksm@bgk.pl.
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Rozdział 8
Reklamacje

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§ 18.
Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal Zewnętrzny FKSM, Bank
Kredytujący może zgłaszać:
1) w formie pisemnej:
a) bezpośrednio w Regionach lub komórkach organizacyjnych centrali BGK,
b) za pośrednictwem poczty, kuriera lub faksu,
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej www.bgk.pl,
z wykorzystaniem dostępnego na tej stronie formularza reklamacyjnego;
2) w formie ustnej:
a) telefonicznie za pośrednictwem infolinii BGK,
b) osobiście w Regionach lub komórkach organizacyjnych centrali BGK.
W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej bezpośrednio w Regionie/centrali
BGK lub w przypadku wniesienia reklamacji w formie ustnej do protokołu, na żądanie
składającego reklamację, BGK potwierdzi okoliczność złożenia reklamacji poprzez
wydanie potwierdzenia na piśmie. W innych przypadkach, na żądanie składającego
reklamację, BGK potwierdzi okoliczność złożenia reklamacji w uzgodnionej ze składającym
reklamację formie.
Składający reklamację ma obowiązek szczegółowego i wyczerpującego opisania
przedmiotu reklamacji.
Jeżeli tego wymaga przedmiot reklamacji, do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty
potwierdzające podstawę złożenia reklamacji.
BGK zastrzega sobie prawo, w związku z prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym,
do kontaktu telefonicznego z użytkownikiem lub użytkownikiem-administratorem na
numer telefonu wskazany do kontaktu z BGK we wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt
2, w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, w tym na piśmie lub dokumentów.
Wszelkie informacje o formie i treści składanej reklamacji oraz terminach rozpatrzenia
reklamacji przez BGK, można znaleźć w procedurze związanej ze składaniem i trybem
rozpatrywania reklamacji udostępnionej na stronie internetowej www.bgk.pl.
Rozdział 9
Wsparcie dla Portalu Zewnętrznego FKSM

§ 19.
1. BGK zapewnia Bankowi Kredytującemu i użytkownikom w okresie obowiązywania Umowy
wsparcie za pośrednictwem infolinii BGK oraz poczty elektronicznej.
2. Wsparcie za pośrednictwem Infolinii obejmuje pomoc i konsultacje w zakresie zagadnień
technicznych funkcjonowania Portalu Zewnętrznego FKSM, w szczególności:
1) problemów technicznych związanych z korzystaniem z Portalu Zewnętrznego FKSM;
2) problemów lub zapytań związanych z funkcjonalnością Portalu Zewnętrznego FKSM.
3. BGK udostępnia użytkownikom Portalu Zewnętrznego FKSM specjalny adres poczty
elektronicznej: fksm@bgk.pl w celu pomocy w zakresie:
1) udzielania informacji związanych z funkcjonowaniem Portalu Zewnętrznego FKSM;
2) wyjaśniania specyfiki związanej z zasadami przetwarzania poszczególnych rodzajów
dyspozycji składanych za pośrednictwem Portalu Zewnętrznego FKSM.
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4.
5.

6.

Infolinia dostępna jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00
pod numerem tel.: +48 22 475 8888 lub 801 598 888.
O zmianie godzin pracy, numeru telefonu lub zmianie adresu poczty elektronicznej, o
których mowa w ust. 3 i 4, BGK informuje Komunikatem Banku. Wyżej wymienione zmiany
nie stanowią zmiany Umowy.
BGK zastrzega sobie prawo nagrywania i przechowywania zapisów rozmów telefonicznych
przeprowadzonych przez użytkowników i użytkowników-administratorów z
konsultantami infolinii.
Rozdział 10
Zmiana Regulaminu

§ 20.
1. Regulamin stanowi integralną część Umowy i jest udostępniany na stronie internetowej
www.bgk.pl.
2. BGK zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie w trakcie obowiązywania
Umowy, bez wypowiedzenia warunków Umowy.
3. BGK przekazuje Bankowi Kredytującemu zawiadomienie o planowanych zmianach
Regulaminu z podaniem daty wejścia w życie zmian, oraz o uprawnieniu Banku
Kredytującego do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia,
sprzeciwu wobec tych zmian w przypadku braku ich akceptacji, i prawie wypowiedzenia
Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, wskazując możliwość
zapoznania się z treścią zmian oraz pełnym brzmieniem zmienionego Regulaminu.
4. Zawiadomienie o zmianach wraz z informacją o dacie ich wejścia w życie BGK przekazuje
Bankowi Kredytującemu w formie elektronicznej jako komunikat w Portalu Zewnętrznym
FKSM.
5. Treść zmienionych postanowień Regulaminu oraz pełne brzmienie zmienionego
Regulaminu, wraz z podaniem daty wejścia w życie tych zmian, są udostępniane w formie
Komunikatu Banku.
6. Za dzień doręczenia w formie elektronicznej zawiadomienia o zmianach Regulaminu
uważa się dzień, w którym komunikat zawierający wyżej wymienione zawiadomienie
został wyświetlony w Portalu Zewnętrznego FKSM.
7. Bank Kredytujący jest uprawniony do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o planowanych przez BGK zmianach Regulaminu, pisemnego sprzeciwu
wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji, wraz z wypowiedzeniem Umowy.
Niezłożenie sprzeciwu w powyższym terminie oznacza, że Bank Kredytujący wyraża zgodę
na zmiany Regulaminu.
8. W przypadku gdy Bank Kredytujący nie złoży pisemnego sprzeciwu wraz z
wypowiedzeniem Umowy w terminie określonym w ust. 7, zmiany Regulaminu
obowiązują od dnia podanego w przekazanym zawiadomieniu o zmianach Regulaminu.
9. W przypadku złożenia przez Bank Kredytujący pisemnego sprzeciwu wraz z
wypowiedzeniem Umowy, postanowienia Umowy stosuje się do praw i obowiązków BGK
i Banku Kredytującego powstałych przed dniem jej rozwiązania.
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Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 21.
Za czynności związane z obsługą Portalu Zewnętrznego FKSM BGK nie pobiera opłat i prowizji.
§ 22.
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz Umowie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin – zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 109 ust. 2 Prawa bankowego –
ma charakter wiążący dla BGK i Banku Kredytującego.
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Kontakt z BGK
Departament Usług Agencyjnych
Biuro Projektów Rządowych
fksm@bgk.pl
tel. +48 22 475 96 01
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