Warszawa, dnia 10 marca 2017 roku
Szanowni Państwo / Dear Customers,
English version below

Informujemy, że z dniem 31 marca 2017 roku wejdzie w życie zmieniony „Regulamin czynności kredytowych i
zabezpieczających dla klientów bankowości korporacyjnej” („Regulamin”).
Wprowadzone zmiany dotyczą:
1. Prowizji administracyjnej i polegają na:
- doprecyzowaniu terminu naliczenia i pobrania prowizji,
- tymczasowej zmianie zasad pobierania tej prowizji w pierwszych dwóch kwartałach 2017 roku. Prowizja zostanie
pobrana za pierwsze dwa kwartały w drugim kwartale 2017 roku na podstawie ekspozycji na dzień 31/03/2017.
2. Definitywnego usunięcia nieaktualnego postanowienia dotyczącego prowizji z tytułu BFG.
3. Uchylenia postanowienia §17.1.a), zgodnie z którym Kredytobiorca bez uprzedniej pisemnej zgody Banku nie może
zaciągać innych zobowiązań finansowych przekraczających określony limit.
Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku pod następującym adresem:
https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/umowy-i-regulaminy/produkty-banku-bgz-bnp-paribas-sa
Informujemy jednocześnie, że na podstawie §22 ust. 2 Regulaminu wskazane zmiany są skuteczne po upływie 14 dni od
powiadomienia Kredytobiorcy o zmianie Regulaminu, chyba, że w tym czasie Kredytobiorca (Ustanawiający zabezpieczenie)
złoży pisemne oświadczenie, iż nie akceptuje proponowanych zmian Regulaminu. Oświadczenie o braku akceptacji
równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o kredyt przez Kredytobiorcę z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia.

Warsaw, 10 March 2017
We kindly inform you that on 31 March 2017, the amended "Credit and Collateral Regulations for Corporate Banking
Customers" ("the Regulations") come into force.
The Regulations have been amended in the following manner:
1. Introducing the following amendments concerning administrative fee:
- clarification of fee calculation and charge term,
- temporary amendments to the rules of fee charging in the first two quarters of 2017, which means that the
administrative fee will be charged for the first two quarters in the second quarter of 2017, calculated on the basis of
the exposure as at 31 March 2017.
2. Final deletion of the obsolete provision related to the Bank Guarantee Fund commission.
3. Repealing decision §17.1.a) stating that the Borrower cannot assume other financial obligations exceeding certain limit
without the Bank’s prior written consent.
The full contents of Regulations are available at the Bank's website at the following address:

https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/umowy-i-regulaminy/produkty-banku-bgz-bnp-paribas-sa
We would like to inform you further that under Article 22 section 2 of the said Regulations, the above amendments become
effective 14 days after notifying the Borrower about the said amendments, unless within this period the Borrower (Entity
Establishing the Collateral) submits a written statement that it does not accept the proposed amendments to the Regulations.
The statement that the Borrower does not accept the changes is equivalent to loan agreement termination by the Borrower at
30-day notice.
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