TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
za czynności bankowe
wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego
na rzecz
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Obowiązuje od 1 marca 2018 r.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Przez użyte w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej” (dalej jako „Taryfa”) przez poniższe pojęcia należy rozumieć:
1) Bank (BGK) - Bank Gospodarstwa Krajowego;
2) jednostka organizacyjna Banku – siedziba regionu lub centrala Banku;
3) komórka organizacyjna Banku – departament / biuro / inna komórkę organizacyjna centrali Banku.
Stawki opłat i prowizji określone w Taryfie są podstawą dla określania opłat i prowizji za czynności bankowe zlecone do wykonania we
wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku.
Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Taryfie, Bank zastrzega sobie prawo do pobrania opłat i prowizji na rzecz innych
banków pośredniczących w wykonaniu zlecenia, którymi Bank zostanie obciążony, lub faktycznie poniesionych kosztów, o ile takie
występują.
Bank może wykonać inne czynności i usługi niż przewidziane w Taryfie, po ustaleniu stawki indywidualnej opłaty lub prowizji.
Bank może odmówić wykonania usługi wymienionej w Taryfie, jeżeli nie jest ona możliwa do realizacji ze względów technicznych.
Opłaty i prowizje pobierane są w dniu wykonania czynności bankowej lub w terminie określonym w umowie z Klientem.
Opłaty i prowizje Bank ustala i pobiera w złotych, o ile Taryfa nie stanowi inaczej.
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.
Opłaty i prowizje mogą być pobrane przez Bank w ciężar wskazanego przez Klienta rachunku prowadzonego w Banku lub uiszczone
przelewem.
Prawidłowo naliczone i pobrane przez Bank opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi.
Bank nie pobiera opłat i prowizji od przelewów dokonywanych na rzecz organizacji i instytucji charytatywnych oraz organizacji pożytku
publicznego.
Jeżeli umowa z Klientem określa czynności nie przewidziane w Taryfie, wówczas Bank ustala opłatę w oparciu o stawkę opłaty
przewidzianą w Taryfie dla produktu (usługi) o podobnych zasadach funkcjonowania lub podobnym charakterze.
Stawki opłat i prowizji określone w Taryfie mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy z Klientem nie stanowią inaczej.
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DZIAŁ
Poz.

RODZAJ CZYNNOŚCI

Oper.

I.

1.

STAWKA

maximum

RACHUNKI

Przelewy, polecenia wypłaty w złotych
1.1
Na rachunek prowadzony w BGK
1.2
Na rachunek w innym banku:
1.2.1 realizowane za pomocą systemu ELIXIR
1.2.2 realizowane za pomocą systemu SORBNET

bez opłat
3,00 zł
13,00 zł

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego złożenie przez Klienta / wykonanie przez Bank polecenia
przelewu
Pozostałe opłaty dot. rachunków zawarte są w dziale II. INNE CZYNNOŚCI BANKOWE
1.3

II.

6,00 zł

INNE CZYNNOŚCI BANKOWE

Sporządzenie historii rachunku, za rok bieżący - za stronę wydruku
1.
Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50 % stawki podstawowej
Dyspozycja wkładem na rachunku na wypadek śmierci
2.1 Przyjęcie dyspozycji
2.
2.2 Zmiana dyspozycji
2.3 Odwołanie dyspozycji
3. Wydanie opinii bankowej - na wniosek Klienta

4

minimum

5,00 zł

15,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
do negocjacji z
Klientem

50,00 zł

Udzielanie odpowiedzi pisemnych osobom fizycznym, będącym posiadaczami rachunków bankowych, a także dysponującym prawomocnym postanowieniem
sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, aktem poświadczenia dziedziczenia lub innym dokumentem, z którego wynika uprawnienie do dziedziczenia, w zakresie:
50,00 zł
4.1 Poszukiwania rachunków bankowych osób fizycznych
10,00 zł
4.2 Sprawdzenia (ustalenia) salda rachunków bankowych osób fizycznych

5. Przyjęcie i przechowywanie depozytu bankowego

20,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc
lub 160,00 zł za każdy rok - z góry

Wykreślenie starych hipotek z ksiąg wieczystych
6.1 Przerachowanie zobowiązań
Wydanie zezwolenia na wykreślenie z ksiąg wieczystych "starych hipotek" i ciężarów oraz
6.
6.2
zrzeczenia się praw
Dokonanie kwerendy w archiwalnej dokumentacji Banku dotyczącej przedsiębiorstw likwidowanych
6.3
po wojnie i ich akcji
7
Przekształcenie rachunku wspólnego w indywidualny
POŻYCZKI I KREDYTY
III.
(produkty wycofane z oferty Banku z dniem 1 maja 2009 r. – obsługiwane do zakończenia umów)
Kredyt Pewne Mieszkanie:
1,00%
1.1 prowizja za przedłużenie okresu kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia
0,50%
prowizja za zmianę waluty kredytu - od kwoty zadłużenia podlegającego przewalutowaniu
1.2
Uwaga nie pobiera się prowizji od zmiany waluty na złote
prowizja za inne zmiany warunków kredytowania, skutkujące aneksowaniem umowy - od kwoty
1.3
aktualnego zadłużenia

1.4

prowizja za spłatę kredytu przed terminem
prowizja za niewykorzystanie w całości postawionej do dyspozycji Klienta kwoty kredytu lub jego
1.5 transzy, bez wcześniejszego powiadomienia Banku - od kwoty niewykorzystanej
Uwaga: opłata pobierana jest w przypadku przewidzianym umową kredytu
1.6 pozostałe opłaty:
1.
1.6.1 za wydanie, na wniosek Klienta, opinii o spłaconym kredycie lub obsłudze zadłużenia
za sporządzenie i wysłanie monitu, za wysłanie wezwania o dostarczenie dokumentów lub
1.6.2 informacji, które Klient zobowiązany był dostarczyć zgodnie z umową itp.
1.6.3 za zawarcie umowy ugody - od kwoty podlegającej ugodzie
Uwaga: w uzasadnionych przypadkach Bank może odstąpić od pobrania prowizji
1.6.4 za oszacowanie przez Bank wartości nieruchomości nie stanowiącej przedmiotu kredytowania, a
mającej stanowić zabezpieczenie kredytu, gdy operat szacunkowy został sporządzony ponad trzy
miesiące przed dniem złożenia wniosku
1.6.5 za kontrolę przedsięwzięcia inwestycyjnego
Uwaga opłata pobierana jest w przypadku zlecenia kontroli firmie zewnętrznej
1.6.6 za inne czynności (nie wymienione powyżej)
Pożyczka hipoteczna Pewne Pieniądze:
2.1 prowizja za przedłużenie okresu kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia
prowizja za zmianę waluty pożyczki - od kwoty zadłużenia podlegającego przewalutowaniu
2.2
2.
Uwaga: nie pobiera się prowizji od zmiany waluty na złote
prowizja za inne zmiany warunków kredytowania, skutkujące aneksowaniem umowy - od kwoty
2.3
aktualnego zadłużenia

2.4

prowizja za spłatę pożyczki przed terminem

50,00 zł

200,00 zł

70,00 zł

1 000,00 zł

250,00 zł

1 000,00 zł

50,00 zł

300,00 zł
100,00 zł

100,00 zł

1,00%

bez prowizji

50,00 zł
10,00 zł + koszt wysyłki
0,50%

3,00%

wg kosztów rzeczywistych
wg kosztów rzeczywistych
50,00 zł
1,50%

100,00 zł

1,00%

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

1,00%

bez prowizji
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DZIAŁ
Poz.

Oper.

RODZAJ CZYNNOŚCI

STAWKA

minimum

2.5 pozostałe opłaty:
50,00 zł
2.5.1 za wydanie, na wniosek Klienta, opinii o spłaconej pożyczce lub obsłudze zadłużenia
za sporządzenie i wysłanie monitu, za wysłanie wezwania o dostarczenie dokumentów lub
10,00 zł + koszt wysyłki
2.5.2 informacji, które Klient zobowiązany był dostarczyć zgodnie z umową, itp.
0,50%
2.5.3 za zawarcie umowy ugody - od kwoty podlegającej ugodzie
Uwaga w uzasadnionych przypadkach Bank może odstąpić od pobrania prowizji
2.5.4 za oszacowanie przez Bank wartości nieruchomości nie stanowiącej przedmiotu kredytowania, a
wg kosztów rzeczywistych
mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki, gdy operat szacunkowy został sporządzony ponad trzy
miesiące przed dniem złożenia wniosku
50,00 zł
2.5.5 za inne czynności (nie wymienione powyżej)
Pozostałe opłaty w stosunku do pożyczek wycofanych z oferty Banku:
w.1 Przedłużenie okresu kredytowania pożyczki pracowniczej - od kwoty aktualnego zadłużenia
1,50%
30,00 zł
W
w.1.1 do 3 miesięcy
2,00%
30,00 zł
w.1.2 do 6 miesięcy
2,20%
30,00 zł
w.1.3 powyżej 6 miesięcy
IV.
ZRYCZAŁTOWANE OPŁATY ZWROTU KOSZTÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
Usługi telekomunikacyjne w kraju
opłata za połączenie
1.1 Fax:
1.
5,00 zł
1.1.1 za pierwszą stronę
2,00 zł
1.1.2 za każdą następną stronę
Komunikat SWIFT - niezależnie od miejsca
2.
20,00 zł
3.1 Komunikat

maximum

3,00%

100,00 zł
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