Wykaz zmian w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów
instytucjonalnych” wprowadzonych 20 grudnia 2018 roku.
Zmiany wprowadzone są w Postanowieniach Ogólnych, Dziale 1. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych, Dziale 2. Kartach bankowych, Dziale 3.
Kanałach Elektronicznych, Dziale 4. Komercyjne finansowanie działalności gospodarczej oraz Dziale 5. Finansowanie preferencyjne ze środków własnych Banku.
Postanowienia ogólne:
L.p.
1.
2.

Pozycja TOiP
Podpunkt 3): Uzupełnienie informacji o kosztach wysyłki korespondencji.
Podpunkt 13): Usunięcie zapisu dotyczącego bezpłatnych przelewów dokonanych na rzecz organizacji i instytucji
charytatywnych oraz organizacji pożytku publicznego.

Charakter zmiany
porządkowa
porządkowa

Dział 1. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych:
L.p.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Pozycja TOiP
Dział C, Zastępcza Obsługa Kasowa, punkty 4., 4.1, 4.2: Scalenie dotychczasowych zapisów dotyczących wpłat gotówkowych
zamkniętych realizowanych w siedzibie Wykonawcy usługi, w urzędach pocztowych i kasach zbiorczo-zasilających za
pośrednictwem Poczty Polskiej.
Dział B, punkt 1, 1.1, 1.2, 1.3: Usunięcie zapisu dotyczącego usługi OTM, która została wycofana z oferty Banku.
Dział D, Obrót Dewizowy, uwaga do punktu 1.3.2 podpunkt 4): Uszczegółowienie zapisu określającego strony pokrywające
koszty przelewów realizowanych w trybie „SHA”.
Dział A, 1.1: Wprowadzenie zapisu informującego, że otwarcie rachunku VAT realizowane jest bezpłatnie.
Dział B, 1.4: Wprowadzenie zapisu określającego, że opłaty i prowizje od zleceń masowych będą pobierane w formie ryczałtu
ustalonego w trybie negocjacji.
Dział E, Inne czynności i usługi, punkt 3.3: Wprowadzenie jednorazowej opłaty z tytułu udostępnienia wyciągów do rachunku
VAT. Usługa realizowana jest na wniosek Klienta.
Dział E, Inne czynności i usługi, punkt 18: Wprowadzenie opłaty dotyczącej obsługi zlecenia w oparciu o postanowienie
Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Dział E, Inne czynności i usługi, punkt 19: Wprowadzenie opłaty związanej z obsługą zapytań i wniosków o zwrot kwoty
transakcji zrealizowanych w trybie płatności krajowych.
Dział B, doprecyzowanie nr 2 do punktu 2.4: Rozszerzenie kategorii przypadków, w których bank nie pobiera opłat za przelewy
związane z zamknięciem rachunku, przeksięgowaniem środków na konto nieoprocentowane po zamknięciu rachunku,
depozytu czy rozliczeniu pożyczki oraz kredytu.
Dział D, Obrót dewizowy 1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2: Dostosowanie zapisu do wymogów regulacyjnych, tj. podział przelewów według
kryterium krajów pomiędzy którymi realizowane są przelewy, w miejsce dotychczasowej reguły podziału przelewów według
walut realizowanych transakcji.
Dział D, Obrót dewizowy punkt 3.3: Dostosowanie zapisów do wymogów regulacyjnych w kontekście zapytań i wniosków o
zwrot kwoty transakcji zrealizowanych w trybie przelewów zagranicznych.

Charakter zmiany
porządkowa

porządkowa
porządkowa
regulacyjna
porządkowa
regulacyjna
regulacyjna
regulacyjna
porządkowa

regulacyjna

regulacyjna

Dział 2. Karty bankowe:
L.p.
1.

Pozycja TOiP
Punkt 1: Uszczegółowienie zapisu dotyczącego cyklicznej opłaty za użytkowanie kart płatniczych.

Charakter zmiany
porządkowa

Dział 3. Kanały elektroniczne:
L.p.
1.

Pozycja TOiP
Punkt 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 oraz Dział 3 Kanały elektroniczne punkty 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6: Usunięcie zapisów
dotyczących kart identyfikacyjnych i czytników kart, które zostały wycofane z oferty banku podobnie jak usługa OTM.

Charakter zmiany
porządkowa

Dział 4. Komercyjne finansowanie działalności gospodarczej:
L.p.
1.
2.
3.

Pozycja TOiP
Część A, poz. 3.2: Usunięcie określenia „inwestycyjny” dotyczącego kredytu współfinansowanego ze środków EBI lub KfW.
Część A, poz. 7: Doprecyzowanie informacji o pobieraniu uzupełniającej prowizji za obsługę linii kredytowej w przypadku
podwyższenia kwoty limitu kredytowego.
Część A, poz. 16: Doprecyzowanie terminu naliczenia i pobrania opłaty za wydanie na wniosek Klienta oświadczenia o
spłacie kredytu lub o wysokości zadłużenia.

Charakter zmiany
porządkowa
porządkowa
porządkowa

Dział 5. Finansowanie preferencyjne ze środków własnych banku:
L.p.
1.

Pozycja TOiP
Punkty 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5.1, 2.1.13, 2.1.14: Usunięcie zapisów dotyczących udzielenia/podwyższenia kredytu,
wydawania promes oraz zmiany warunków umowy kredytu przed jej podpisaniem w zakresie kredytów, pożyczek i dopłat
realizowanych w ramach programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

Charakter zmiany
porządkowa

