Wykaz najważniejszych zmian obowiązujących od 1 lipca 2020 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

I.

Wycofano opłatę:

Dział 1. PROWADZENIE I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH
A.RACHUNKI BANKOWE
3.
Automatyczne inwestowanie środków (w złotych) - za każdą transakcję

II.

0,50 zł

Wprowadzono nowe pozycje opłat:

Dział 1. PROWADZENIE I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH
A.RACHUNKI BANKOWE
3.

Rodzaj czynności
Udostępnienie usługi automatycznego inwestowania środków (dotyczy
każdego rachunku)

Stawka po zmianie
50,00 zł
jednorazowa

Stawka przed zmianą

Stawka po zmianie
1/12 wartości
bezwzględnej aktualnej
stopy depozytowej w
EUR obowiązującej
ostatniego dnia
roboczego miesiąca
ogłaszanej przez
Europejski Bank
Centralny (EBC)

Stawka przed zmianą

brak pozycji

E. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI
Rodzaj czynności

22.

Utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach bieżących/pomocniczych
Klienta, prowadzonych w EUR.
Opłata pobierana, gdy suma średniomiesięcznych sald na rachunkach
Klienta przekroczy 250 tys. EUR, naliczana od całego
średniomiesięcznego salda na rachunkach.

brak pozycji

Uwaga: Opłata pobierana miesięcznie do piątego dnia roboczego następnego miesiąca, gdy stopa depozytowa ogłoszona przez EBC jest poniżej zera.

III.

Obniżono lub podwyższono opłaty, lub zmieniono zapisy w następujących pozycjach:

Dział 1. PROWADZENIE I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH
A.RACHUNKI BANKOWE
2.
2.1

Rodzaj czynności
Prowadzenie rachunku - miesięcznie
bieżącego/pomocniczego/płacowego

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

80,00 zł

70,00 zł
zmiana redakcji

Uwaga: opłata z pozycji 2.1 i 2.3 nie dot. rachunku VAT.

B.OPERACJE BEZGOTÓWKOWE
Rodzaj czynności

1.
1.1
1.2

Przelewy krajowe
na rachunek prowadzony w BGK
na rachunek w innym banku za pośrednictwem systemu
ELIXIR

Stawka przed zmianą

Stawka po zmianie
Zlecenie
w bankowości
elektronicznej

Zlecenie
papierowe
w placówce
BGK

Zlecenie
w bankowości
elektronicznej

Zlecenie
papierowe
w placówce
BGK

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,50 zł

50,00 zł

2,50 zł

52,50 zł

zmiana redakcji tabeli
Uwaga:
1. W przypadku przelewu środków z zakończonego depozytu terminowego na rachunek w innym banku:
1) za pomocą systemu SORBNET w kwocie co najmniej 1 000 000,00 zł;
2) za pomocą systemu ELIXIR w kwocie co najmniej 100 000,00 zł;
nie pobiera się opłat z poz.– 1.2, 1.3.
2. W przypadku przelewu przekazania środków z tytułu zamknięcia rachunku, a także środków przeksięgowanych na konto nieoprocentowane po zamknięciu
rachunku, depozytu, rozliczeniu pożyczki oraz kredytu, nie pobiera się opłat z poz. 1.2 i 1.4.

zmiana redakcji
C. ZASTĘPCZA OBSŁUGA KASOWA
1.
1.1
1.2

Rodzaj czynności
Stawka po zmianie
Wpłaty gotówkowe otwarte w placówkach pośredników kasowych na rachunki prowadzone w BGK
0,50% kwoty transakcji,
wpłaty gotówkowe w złotych
min. 7,00 zł
0,80% kwoty transakcji,
wpłaty gotówkowe w walucie EUR, USD, CHF, GBP
min. 15,00 zł

Stawka przed zmianą
0,30% kwoty transakcji,
min. 5,00 zł
0,60% kwoty transakcji,
min. 10,00 zł
2/4

2.
2.1
2.2

Wypłaty gotówkowe otwarte realizowane w placówkach pośredników kasowych z rachunków prowadzonych w BGK
0,40% kwoty transakcji,
0,20% kwoty transakcji,
złożenie zlecenia wypłaty gotówkowej w złotych
min. 10,00 zł
min. 10,00 zł
0,50% kwoty transakcji,
0,20% kwoty transakcji,
złożenie zlecenia wypłaty gotówkowej w walucie EUR, USD, CHF, GBP
min. 15,00 zł
min. 10,00 zł

D.OBRÓT DEWIZOWY
Rodzaj czynności

1.

Przelewy walutowe wychodzące

1.1

skierowane do państw członkowskich

1.1.1

Stawka po zmianie
Zlecenie
Zlecenie
w bankowości
papierowe
elektronicznej w placówce BGK

Stawka przed zmianą

w EUR:

1.1.1.1

przelew SEPA*

2,50 zł

50,00 zł

2,50 zł

102,50 zł

1.1.1.2

w systemie SWIFT z datą waluty T/N

2,50 zł

50,00 zł

2,50 zł

102,50 zł

1.1.1.3

w systemie SWIFT z datą waluty O/N

20,00 zł

70,00 zł

20,00 zł

120,00 zł

1.1.1.4

w systemie Target 2 *

20,00 zł

70,00 zł

20,00 zł

0,19% kwoty
transakcji,
min. 35,00 zł
maks. 250,00 zł

0,19% kwoty
transakcji,
min. 85,00 zł
maks. 300,00 zł

0,19% kwoty
transakcji, min.
35,00 zł maks.
250,00 zł

0,19% kwoty
transakcji,
min. 35,00 zł
max.250,00 zł

0,19% kwoty
transakcji,
min. 85,00 zł
maks. 300,00 zł

0,19% kwoty
transakcji,
min. 35,00 zł
max.250,00 zł

120,00 zł
100, 00 zł
+0,19% kwoty
transakcji,
min. 35,00 zł
maks. 250,00 zł
100,00 zł +
0,19% kwoty
transakcji,
min. 35,00 zł
max. 250,00 zł

1.1.2

1.2

w pozostałych walutach (w systemie SWIFT)

**

skierowane do państw innych niż członkowskie

**

Odsyłacze:
* przelewy SEPA kierowane do krajów poza obszarem EOG realizowane są wg stawek z pozycji 1.2 + 1.3.1; przelewy Target kierowane do krajów poza EOG
realizowane są według stawek z pozycji z pozycji 1.2 +1.3.2,
** oplata podstawowa (na terenie EOG w opcji podstawowej przelew realizowany jest w dacie waluty T/N; poza EOG w dacie waluty SPOT),
*** opłata nie dotyczy przelewów na terenie EOG.
Uwaga!
1. W przypadku klauzuli "SHA" zleceniodawca pokrywa koszty opłat BGK (w tym poz. 1.1,1.2,1.3), koszty powstałe po stronie banku odbiorcy pokrywa
odbiorca.
2. Klauzula "SHA" dla zleceń płatniczych na terenie EOG jest obowiązująca.
3. W przypadku przelewów realizowanych za pośrednictwem banków amerykańskich, nawet w przypadku wskazania, że wszystkie koszty pokrywa płatnik
(klauzula „OUR”) odbiorca może być obciążony kosztami banków pośredniczących, zgodnie z zasadą przyjętą na rynku amerykańskim.
4. Państwa członkowskie (EOG): państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.
5. W przypadku przelewu przekazania środków z tytułu zamknięcia rachunku, a także środków przeksięgowanych na konto nieoprocentowane po zamknięciu
rachunku, depozytu, rozliczeniu pożyczki oraz kredytu, realizowanych w systemach SEPA do krajów EOG opłaty nie pobiera się.

zmiana redakcji tabeli i prezentacji stawek
3.
3.1

Opłaty dodatkowe w obrocie dewizowym
wydanie potwierdzenia wykonania polecenia przelewu zagranicznego
(dotyczy przelewu wychodzącego i przelewu otrzymanego)

15,00 zł

zmiana redakcji

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

20,00 zł
opłata jednorazowa

zmiana redakcji

E. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI
Rodzaj czynności
4.3.

Udostępnienie wyciągów do rachunku VAT, na wniosek klienta za każdy rachunek

Uwaga: Dla podmiotów, z którymi umowy rachunku bankowego przewidują odbieranie w placówce Banku albo przesyłanie pocztą wyciągu z rachunku
bankowego, Bank sporządza wyciągi w okresach miesięcznych w formie zestawienia zbiorczego i wysyła bezpłatnie listem zwykłym.

16.1
16.2
16.3

Przeliczenie wartości zobowiązań
Wydanie zezwolenia na wykreślenie z ksiąg wieczystych
„starych hipotek" i ciężarów oraz zrzeczenia się praw
Dokonanie kwerendy w archiwalnej dokumentacji Banku dotyczącej
przedsiębiorstw likwidowanych po wojnie i ich akcji

100,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

70,00 zł

300,00 zł

250,00 zł

Stawka po zmianie

Stawka przed zmianą

bez opłat

zmiana redakcji

Dział 3. KANAŁY ELEKTRONICZNE
1.
1.1

Rodzaj czynności
Bankowość elektroniczna
udostępnienie Systemu bankowości elektronicznej - Bank standardowo
udostępnia 3 Identyfikatory użytkownika oraz do 2 sprzętowych

3/4

urządzeń do autoryzacji
1.3

wydanie dodatkowego/wymiana uszkodzonego sprzętowego urządzenia
do autoryzacji

100,00 zł

zmiana redakcji

1.5

wysłanie przez Bank sprzętowego/ych urządzenia/urządzeń do
autoryzacji na adres wskazany przez Posiadacza rachunku

30,00 zł

zmiana redakcji

1.7

niezwrócenie sprzętowego/ych urządzenia/urządzeń do autoryzacji na
żądanie Banku

250,00 zł

zmiana redakcji
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