Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego
na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych*
* nie dotyczy Klientów JDG
Wersja obowiązująca od dnia 1 grudnia 2021 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przez użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz
przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych, zwanej dalej: „Taryfą”, określenia należy rozumieć:
1) Bank (BGK) – Bank Gospodarstwa Krajowego;
2) jednostka organizacyjna Banku – region lub centralę Banku;
3) komórka organizacyjna Banku – departament / biuro / inną komórkę organizacyjną centrali Banku;
4) Tabela kursów – obowiązującą tabelę kursów walut BGK, zawierającą kursy kupna i sprzedaży walut obcych w złotych,
stosowanych w rozliczeniach obrotu walutowo-dewizowego dokonywanych za pośrednictwem Banku, publikowaną na
stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.pl; Bank może w ciągu dnia roboczego dokonać zmiany Tabeli kursów
zgodnie ze zmianą kursu średniego NBP dla poszczególnych walut, przy czym zmiany Tabeli kursów wchodzą w życie w dniu
i od godziny wskazanej w jej treści.
2. Stawki opłat i prowizji określone w Taryfie są podstawą dla określania opłat i prowizji za czynności bankowe oraz inne operacje i
czynności związane z realizacją czynności bankowych zleconych do wykonania we wszystkich jednostkach i komórkach
organizacyjnych Banku.
3. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Taryfie, Bank zastrzega sobie prawo do pobrania opłat i prowizji na rzecz innych
banków lub podmiotów pośredniczących w wykonaniu zlecenia, którymi Bank zostanie obciążony w wysokości faktycznie
poniesionych kosztów przez Bank, o ile takie koszty wystąpią, w tym kosztów przesyłek. Informacje o kosztach wysyłki
udostępniane są na stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.pl.
4. Bank może wykonać inne czynności i usługi niż przewidziane w Taryfie, po uzgodnieniu z Klientem indywidualnej stawki opłaty
lub prowizji.
5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji lub opłaty w granicach „od”, „do” wysokość pobieranych opłat lub prowizji
ustalana jest w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem w granicach podanych w Taryfie.
6. Opłaty i prowizje pobierane są po wykonaniu przez Bank czynności lub w innym terminie określonym w umowie z Klientem.
7. Opłatę za prowadzenie rachunku bankowego pobiera się w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.
8. Stawki opłat i prowizji określone w Taryfie mają zastosowanie i są pobierane w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w
Taryfie, o ile postanowienia umowy z Klientem nie stanowią inaczej..
9. Należne Bankowi opłaty i prowizje za czynności w obrocie dewizowym, są rozliczane w następujący sposób (o ile umowa
z Klientem oraz poszczególne pozycje Taryfy nie stanowią inaczej):
1) rozliczenia należnych opłat i prowizji od czynności w obrocie dewizowym Bank dokonuje obciążając rachunek bankowy
Klienta, prowadzony w:
a) złotych - wynikającą z Taryfy kwotą opłaty, a w przypadku prowizji kwotą naliczoną od równowartości danego zlecenia
w złotych (kwota zlecenia przeliczona wg kursu sprzedaży walut obcych, obowiązującego w dniu dokonania rozliczenia
w Tabeli kursów),
b) walucie - wynikającą z Taryfy kwotą opłaty określoną w złotych, przeliczoną na walutę wg kursu średniego NBP z dnia
poprzedzającego dzień przewalutowania, a w przypadku prowizji - kwotą w walucie;
2) w przypadku rozliczenia opłat i prowizji związanych z rachunkami walutowymi, Bank pobiera należne opłaty i prowizje
w walucie zlecenia, przeliczonej na złote według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień przewalutowania;
3) w przypadku rozliczenia opłat i prowizji oraz kosztów banku pośredniczącego, związanych z wykonaniem zleceń w obrocie
dewizowym, Bank obciąża rachunek bankowy Klienta, prowadzony w:
a) złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty kosztów, przeliczoną wg kursu sprzedaży walut obcych,
obowiązującego w chwili dokonania rozliczenia w Tabeli kursów,
b) walucie - kwotą kosztów określonych w walucie;
4) w przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zmiany jednej waluty obcej na drugą, wówczas stosuje się kursy kupna
i sprzedaży walut obcych zawarte w Tabeli kursów.
10. Należne Bankowi kwoty opłat i prowizji zaokrągla się do pełnego grosza w następujący sposób:
1) w górę, jeśli wartość jest równa lub wyższa od 0,5 grosza;
2) w dół, jeśli wartość jest niższa od 0,5 grosza.
11. Opłaty i prowizje mogą być pobrane przez Bank w ciężar wskazanego przez Klienta rachunku prowadzonego w Banku
lub uiszczone w innej formie określonej w umowie z Klientem.
12. Jeżeli umowa z Klientem określa czynności nieprzewidziane w Taryfie, wówczas Bank ustala opłatę w oparciu o indywidualne
uzgodnienia z Klientem, przy czym w celu zastosowania ustalonej opłaty, Klient musi wyrazić na jej wysokość zgodę
w oświadczeniu złożonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. W przypadku otwarcia rachunku bankowego lub udostępnienia usługi bankowości elektronicznej w trakcie miesiąca
kalendarzowego:
1) Bank nie pobiera w miesiącu otwarcia opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty abonamentowej miesięcznej
za System bankowości elektronicznej, jeżeli rachunek został otwarty lub usługa została udostępniona po 15-tym dniu
miesiąca;
2) Bank pobiera w miesiącu otwarcia opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłatę abonamentową miesięczną za
System bankowości elektronicznej w wysokości określonej w Taryfie, jeżeli rachunek został otwarty lub usługa została
udostępniona do 15-tego dnia miesiąca.
14. W przypadku zamknięcia rachunku bankowego w trakcie miesiąca kalendarzowego:
1) Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty abonamentowej miesięcznej za System
bankowości elektronicznej za miesiąc, w którym nastąpiło zamknięcie rachunku, jeżeli zamknięcie rachunku nastąpiło do 15tego dnia miesiąca;
2) Bank pobiera opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłatę abonamentową miesięczną za System bankowości
elektronicznej za miesiąc, w którym nastąpiło zamknięcie rachunku w wysokości określonej w Taryfie, jeżeli zamknięcie
rachunku nastąpiło po 15–tym dniu miesiąca.
15. Za usługi i czynności bankowe niewyszczególnione w Taryfie, których stawki wynagrodzenia zostały określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku ich realizacji, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodne z tymi przepisami,
po poinformowaniu Klienta o ich wysokości, a w przypadku, gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa określają maksymalne
stawki wynagrodzenia, Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości stawek maksymalnych określonych tymi przepisami prawa.
16. Poprawnie naliczone i pobrane przez Bank opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi.

