Wykaz najważniejszych zmian obowiązujących od 1 sierpnia 2021 r.
TARYFA
Obowiązuje od … sierpnia 2016 r.

OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE
wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz
PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH nie będących
Jednoosobową Działalnością Gospodarczą

I.

Wprowadzono nowe pozycje opłat:

Dział 1. PROWADZENIE I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH
C. ZASTĘPCZA OBSŁUGA KASOWA
Rodzaj czynności
Przekazanie przez BGK Protokołu różnicy
5.
stwierdzonej we wpłacie zamkniętej (za każdy
przekazany Protokół różnicy)
Uruchomienie obsługi gotówkowej w formie
6.
zamkniętej (opłata jednorazowa)
Zmiana: Harmonogramu realizacji usługi, Wykazu
7.
rachunków, Wykazu osób upoważnionych (za
każdą wnioskowaną zmianę)
Uruchomienie obsługi gotówkowej w formie
8.
zamkniętej w dodatkowej lokalizacji (opłata
jednorazowa)

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

30,00 zł

brak pozycji

100,00 zł

brak pozycji

30,00 zł

brak pozycji

30,00 zł

brak pozycji

E. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI

21.

Rodzaj czynności
Utrzymywanie salda na rachunku lokaty terminowej standard Posiadacza
rachunku prowadzonej w PLN.
Opłata jest naliczana i pobierana od salda na rachunku lokaty terminowej
w dniu zapadalności, gdy średnia wartość z publikowanych stawek
referencyjnych dla zadeklarowanego terminu lokaty osiągnie wartość
poniżej zera.

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

|ŚSR| dla
zadeklarowanego terminu
lokaty x liczba dni trwania
lokaty x 1/365

brak pozycji

zmiana redakcji tabeli
Uwaga:
dotyczy poz. 21
1. do wyliczenia średniomiesięcznej publikowanych stawek referencyjnych w PLN dla zadeklarowanego okresu lokaty terminowej przyjmuje się
odpowiednio: 7 dni - WIBID 1W; 14 i 21 dni - WIBID 2W; 1 i 2 miesiące – WIBID 1M; 3 miesiące – WIBID 3M; 6 miesięcy – WIBID 6M; 12 miesięcy
– WIBID 12M publikowane w dni robocze. W dni wolne od pracy i święta zastosowanie ma stawka referencyjna publikowana ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego ten dzień;
2. przy wcześniejszej wypłacie lokaty oplata pobierana jest w dniu jej zerwania.
3. znak „|…|” oznacza wartość bezwzględną.
dotyczy poz. 19, 20 i 21
stawki referencyjne
WIBID/WIBOR– rodzina stawek referencyjnych stopy procentowej dla waluty PLN i na określone terminy. Aktualnie administratorem procesu
opracowywania stawek referencyjnych WIBID/WIBOR jest GPW Benchmark S.A., a wszelkie informacje o stawce i sposobie jej ustalania dostępne są
na stronie https://gpwbenchmark.pl/
LIBOR – rodzina stawek referencyjnych stopy procentowej dla walut CHF, GBP, USD i na określone terminy. Aktualnie administratorem procesu
opracowywania stawek referencyjnych LIBOR jest ICE Benchmark Administration Limited, a wszelkie informacje o stawce i sposobie jej ustalania
dostępne są na stronie https://www.theice.com/iba
EURIBOR – rodzina stawek referencyjnych stopy procentowej dla waluty EUR i na określone terminy. Aktualnie administratorem procesu
opracowywania stawek referencyjnych EURIBOR jest European Money Markets Institute, a wszelkie informacje o stawce i sposobie jej ustalania
dostępne są na stronie https://www.emmi-benchmarks.eu/emmi/

Dział 3. KANAŁY ELEKTRONICZNE
1.11

Rodzaj czynności
szkolenie z Systemu bankowości elektronicznej prowadzone przez Bank
online

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

bez opłat

brak pozycji

Dział 7. PORĘCZENIA I GWARANCJE INNE
C12. GWARANCJE W RAMACH UMOWY PORTFELOWEJ LINII GWARANCYJNEJ LEASINGU Z REGWARANCJĄ UDZIELANĄ PRZEZ EUROPEJSKI
FUNDUSZ INWESTYCYJNY Z PANEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO (LGL-PFG)
Rodzaj czynności
Stawka po zmianie
Stawka przed zmianą
Gwarancje w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej leasingu z
regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny z Paneuropejskiego
Funduszu Gwarancyjnego (LGL-PFG)

1.

Z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty leasingu/pożyczki leasingowej
udzielonej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej leasingu z regwarancją
udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny z Paneuropejskiego
Funduszu Gwarancyjnego:

1) 0,20%
kwoty
gwarancji - za okres
roczny, za 1, 2, i 3 rok
trwania gwarancji
0,30% kwoty gwarancji –
za okres roczny, za 4 i
kolejny rok trwania
gwarancji

brak pozycji

2/4

Uwaga:
1) opłata prowizyjna płatna z góry za okresy roczne, naliczana w przypadku
leasingu/pożyczki leasingowej:
a) za pierwszy okres – od kwoty udzielonej gwarancji,
b) za kolejny okres – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie
poprzedniego rocznego okresu gwarancji;
2) za pierwszy okres gwarancji opłata prowizyjna naliczana jest od daty uruchomienia
leasingu/pożyczki leasingowej; za kolejne okresy naliczana jest od pierwszego dnia po
upływie poprzedniego okresu gwarancji.

II.

Jeśli okres gwarancji dla
naliczenia opłaty
prowizyjnej jest < 12
miesięcy, opłata za ten
okres naliczana jest w
wysokości 1/12 opłaty
rocznej wyliczonej wg
stawki opłaty prowizyjnej
za każdy rozpoczęty
miesiąc obowiązywania
gwarancji.

brak pozycji

Zmieniona wysokości opłat w następujących pozycjach:

Dział 1. PROWADZENIE I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH
B.OPERACJE BEZGOTÓWKOWE
Rodzaj czynności
2.
2.1

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

110,00 zł

80,00 zł

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

Prowadzenie rachunku - miesięcznie
bieżącego / pomocniczego / płacowego

C. ZASTĘPCZA OBSŁUGA KASOWA
Rodzaj czynności
1.

Wpłaty gotówkowe otwarte w placówkach pośredników kasowych na rachunki prowadzone w BGK

1.1

wpłaty gotówkowe w złotych

1.2

wpłaty gotówkowe w walucie EUR, USD, CHF, GBP

2.

0,70% kwoty transakcji,
min. 10,00 zł
1,00% kwoty transakcji,
min. 20,00 zł

0,50% kwoty transakcji,
min. 7,00 zł
0,80% kwoty transakcji,
min. 15,00 zł

Wypłaty gotówkowe otwarte realizowane w placówkach pośredników kasowych z rachunków prowadzonych w BGK

2.1

złożenie zlecenia wypłaty gotówkowej w złotych

2.2

złożenie zlecenia wypłaty gotówkowej w walucie EUR,
USD, CHF, GBP

0,60% kwoty transakcji,
min. 15,00 zł
0,60% kwoty transakcji,
min. 20,00 zł

0,40% kwoty transakcji,
min. 10,00 zł
0,50% kwoty transakcji,
min. 15,00 zł

E. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI
Rodzaj czynności

19.

Utrzymywanie salda na rachunkach bieżących / pomocniczych /
powierniczych / sum depozytowych Posiadacza Rachunku,
prowadzonych w EUR, CHF, USD, GBP.
Opłata naliczana jest zgodnie z podanym wzorem, od
średniomiesięcznego salda (ŚS) na rachunkach za miesiąc bieżący, gdy
wartość Średniomiesięczna z publikowanych Stawek Referencyjnych
(ŚSR) dla danej waluty osiągnie wartość poniżej zera.
Jeżeli wartość Średniomiesięczna Stawek Referencyjnych (ŚSR) jest
równa lub wyższa od 0, do wyliczenia opłaty ŚSR przyjmuje się wartość
0,00 %.

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

(|ŚSR|+0.2%)x1/12

1/12 wartości
bezwzględnej
średniomiesięcznej stawki
referencyjnej dla danej
waluty, za miesiąc bieżący

Uwaga: stawka opłaty odzwierciedla w szczególności ponoszone przez Bank
koszty związane z utrzymywaniem pozycji w poszczególnych walutach, koszty
zarządzania płynnością oraz koszty zabezpieczania pozycji w przypadku walut
obcych.

zmiana redakcji tabeli
Uwaga:
dotyczy poz. 19 i 20
3. do wyliczenia średniomiesięcznej stawki referencyjnej przyjmuje się odpowiednio dla: PLN-WIBID 1M, EUR-EURIBOR 1M, CHF-LIBOR CHF 1M,
USD-LIBOR USD 1M, GBP-LIBOR GBP 1M (1M - jeden miesiąc), publikowane w dni robocze. W dni wolne od pracy i święta zastosowanie ma
stawka referencyjna publikowana ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień;
4. znak „|…|” oznacza wartość bezwzględną.

Dział 2. KARTY BANKOWE
Rodzaj czynności

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą
3/4

1.
2.

opłata za kartę (roczna) - Visa Business Officium
użytkowanie karty (miesięcznie) - Visa Business Debit

100,00 zł / 175,00 zł
6,00 zł

75,00 zł / 150,00 zł
bez opłat

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

140,00 zł

100,00 zł

Dział 3. KANAŁY ELEKTRONICZNE
Rodzaj czynności
1.2

opłata abonamentowa miesięczna za System
bankowości elektronicznej

Dział 14. PRODUKTY I USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY BANKU (pozostające w obsłudze)
2.

PAKIET PEWNY GOSPODARZ

A. OBSŁUGA PAKIETU PEWNY GOSPODARZ

Rodzaj czynności
W.1.1
C.

Miesięczna opłata za prowadzenie Pakietu

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

110,00 zł

60,00 zł

DODATKOWE RACHUNKI POMOCNICZE LUB LOKACYJNE DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PAKIETU PEWNY GOSPODARZ

Rodzaj czynności
W.3.1

3.

Prowadzenie każdego kolejnego rachunku
pomocniczego – miesięcznie

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

50,00 zł

25,00 zł

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

110,00 zł

70,00 zł

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

1,50 zł

0,90 zł

PAKIET PEWNY BIZNES

A. OPŁATY PODSTAWOWE

W.1

Rodzaj czynności
Korzystanie z Pakietu w wersji Pewny Biznes lub
Pewny Biznes z opcją Eksport - miesięcznie

B. OPŁATY I PROWIZJE ZA SKŁADNIKI PAKIETU

W.4.1.2

Rodzaj czynności
na rachunki w innych bankach(Pakiety: Pewny Biznes,
Pewny Biznes z opcją Eksport
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