WYKAZ ZMIAN

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy: 01-211, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000011571. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-08-546. Kapitał zakładowy w wysokości 51 136 764 zł w całości wpłacony.

WYKAZ ZMIAN
Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima

Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima
1. W § 1 ust. 5, w § 2 ust. 2 pkt 26, 35, 71, w § 7 ust. 4, w § 30 ust. 6, w § 48 ust. 1, w § 50 ust. 2, w § 56 ust. 2, pkt. 3, wyrazy
„w formie elektronicznej na podstawie art. 7 Prawa Bankowego” zastępuje się wyrazami „w Formie Elektronicznej”
w związku z dodaniem definicji „Forma Elektroniczna” w § 2 ust. 2 pkt 17 ;
2. W § 2 ust. 2 dodaje się definicje (w związku z czym zmianie podlega numeracja pozostałych definicji):
„16) Elektroniczne Nośniki Informacji – odpowiednio informatyczne nośniki danych, o których mowa w art. 7 Prawa
Bankowego lub dokumenty elektroniczne, o których mowa w art. 13 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
17) Forma Elektroniczna – forma elektroniczna oświadczeń woli, o której odpowiednio mowa w art. 7 Prawa Bankowego
oraz art. 13 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
29) Kursy Walut – stosowane przez Bank referencyjne kursy kupna i kursy sprzedaży walut obcych ogłaszane w Tabeli
kursów walut BGŻ S. A.;
30) Lokata Inwestycyjna lub Rachunek Lokaty Inwestycyjnej – Rachunek Lokaty Terminowej na którym zgromadzone
środki pieniężne oprocentowane są w Okresie Subskrypcji według stałej stopy procentowej, a w Okresie Lokacyjnym
według stopy oprocentowania składającej się z Oprocentowania Gwarantowanego lub Premii Odsetkowej;
36) Okres Lokacyjny – część Okresu Zadeklarowania Lokaty Inwestycyjnej, począwszy od dnia następującego po dniu
zakończenia Okresu Subskrypcji do dnia upływu Okresu Zadeklarowania;
37) Okres Subskrypcji – okres, w którym Bank przyjmuje Dyspozycje otwarcia Lokaty Inwestycyjnej;
38) Okres Zadeklarowania – okres, na który otwarto Lokatę Inwestycyjną;
39) Optima Duo Investor lub ODI – program systematycznego inwestowania oferowany przez Aviva Investors Fundusz
Inwestycyjny Otwarty, będący funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, wpisanym do
rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, zarządzanym przez Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, wpisane do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000011017, prowadzony zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w wyspecjalizowanym
planie inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty „Optima Duo Investor”, dostępnym na Stronie
Internetowej BGŻOptima oraz w Systemie;
40) Optima Duo Saver lub Rachunek Optima Duo Saver lub ODS – rodzaj Rachunku Celowego, który Klient może
otworzyć na podstawie Dyspozycji po przystąpieniu przez niego do Optima Duo Investor, przy którego otwieraniu
Klient składa Zlecenie Stałe dokonywania comiesięcznych wpłat w określonej kwocie;
41) Optima Saver lub Rachunek Optima Saver lub OS – rodzaj Rachunku Celowego, przy którego otwieraniu Klient
deklaruje kwotę comiesięcznych wpłat na ten rachunek;
42) Oprocentowanie Gwarantowane – gwarantowana przez Bank wysokość stopy oprocentowania środków pieniężnych
zgromadzonych na Lokacie Inwestycyjnej w Okresie Lokacyjnym;
47) Premia Odsetkowa – stopa oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie Inwestycyjnej w Okresie
Lokacyjnym, której wysokość uzależniona jest od zmian Wskaźnika;
63) Stopa depozytowa NBP – stopa określająca oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez NBP,
ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym NBP, publikowana na stronie internetowej
NBP;
64) Stopa lombardowa NBP – stopa określająca oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego przez NBP pod
zastaw papierów wartościowych, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym NBP,
publikowana na stronie internetowej NBP;
65) Stopa referencyjna NBP – stopa odnosząca się do minimalnego oprocentowania podstawowych operacji otwartego
rynku prowadzonych przez NBP, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym NBP,
publikowana na stronie internetowej NBP;
66) Stopa rezerwy obowiązkowej – stopa rezerwy obowiązkowej od środków złotowych i środków w walutach obcych
zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych, ustalana
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przez Radę Polityki Pieniężnej ogłaszana w Dzienniku Urzędowym NBP, publikowana na stronie internetowej NBP;
72) Tabela kursów walut BGŻ S.A. – tabela, w której zamieszczane są obowiązujące w Banku kursy walut obcych
w stosunku do złotego;
96) WIBID – (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) stopa procentowa warszawskiego rynku międzybankowego dla lokat
przyjmowanych przez banki w złotych dla danego okresu, ustalana jako średnia z kwotowań banków i publikowana
przez serwis Thomson Reuters na stronie WIBO o godz. 11:00 danego dnia notowań, dostępna w prasie finansowej i na
stronach internetowych serwisów finansowych;
99) Wskaźnik – cena akcji, wartość indeksu giełdowego, wartość koszyka indeksów giełdowych, wartość koszyka akcji, kurs
walutowy, cena surowca lub towaru itp. określoną/ny w ofercie BGŻOptima;
100) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), publikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” oraz w Dzienniku Urzędowym GUS, a także podawany do wiadomości w środkach masowego przekazu
oraz na stronie internetowej GUS;
101) Zadeklarowana Kwota OS – ustalona przez Klienta przy otwieraniu Optima Saver kwota, którą Klient co miesiąc zasila
Optima Saver;
102) Zadeklarowana Kwota Zlecenia Stałego ODI – ustalona przez Klienta przy przystępowaniu do Optima Duo Investor
kwota Zlecenia Stałego zasilającego co miesiąc Optima Duo Investor;”
3. W § 2 ust. 2:
– w pkt 26 wyraz „alfanumerycznych” zastępuje się wyrazem „numerycznych”;
– w pkt 49 wyrazy „Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665, z późn. zm.” zastępuje się wyrazami „Dz. U. z 2012 roku, poz. 1376,
z późn. zm.”;
– w pkt 52 po wyrazie „cel” dodaje się wyrazy „, w tym Optima Saver oraz Optima Duo Saver”;
– pkt 60 otrzymuje brzmienie:
„60) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia
szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art.
70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez
dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. z 2012 roku poz. 1072);”
– pkt 69 otrzymuje brzmienie:
„69) Szczególne Przepisy Prawa – przepisy wymienione w pkt 49), 60), 85) – 94);”;
– w pkt 71 b) skreśla się pierwszy wyraz „alternatywnie”;
4. W § 3 pkt 1 po cyfrze „7” dodaje się „/8”;
5. W § 5 ust. 2 oznaczenie „§ 43” zastępuje się oznaczeniem „§ 45”;
6. W § 6:
– ust 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W ramach danego Konta BGŻOptima Posiadacz może posiadać jednocześnie nie więcej niż:
1) 3 Rachunki Celowe, przy czym od 11 lipca 2013 r. nie więcej niż 10 Rachunków Celowych innych niż Optima Saver
lub Optima Duo Saver,
2) 5 Rachunków Optima Saver, przy czym Zadeklarowana Kwota OS dla każdego z Rachunków Optima Saver musi być
inna, *
3) 1 Rachunek Optima Duo Saver. *
Nie ma ograniczeń, co do liczby prowadzonych dla Posiadacza w danym czasie Rachunków Lokat Terminowych oraz
Rejestrów otwartych w ramach Portfela Inwestycyjnego, o ile co innego nie wynika z aktualnie obowiązującej oferty
Banku, ze Statutów lub Prospektów Informacyjnych Funduszy.”;
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– w ust. 5 oznaczenie „§ 43” zastępuje się oznaczeniem „§ 45”;
7. W § 7 w ust. 4 wyrazy „elektronicznych nośnikach informacji, zgodnie z art. 7 Prawa Bankowego” w związku z dodaniem
definicji „Elektroniczne Nośniki Informacji” § 2 ust. 2 pkt 16 zastępuje się wyrazami „Elektronicznych Nośnikach Informacji”;
8. W § 9:
– ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dla świadczenia usług w ramach Umowy Ramowej i pełnej aktywacji Konta BGŻOptima, niezbędne jest spełnienie
łącznie następujących warunków:
1) dokonanie przez Klienta inicjującego przelewu kwoty co najmniej 1 PLN na wskazany w Umowie Ramowej Rachunek
Główny,
2) dokonanie przez Bank pozytywnej identyfikacji Klienta i weryfikacji jego Danych na podstawie danych zawartych
w inicjującym przelewie, z zastrzeżeniem § 56 ust. 4.
W przypadku Konta BGŻOptima Biznes, Bank weryfikuje dodatkowo Dane Klienta na podstawie:
1) informacji zawartych w rejestrze REGON prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
udostępnionych na stronie internetowej GUS, oraz
2) informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki udostępnionych na stronie internetowej CEIDG,
w zakresie danych dotyczących działalności gospodarczej, wskazanych przez Klienta w Umowie Ramowej i ich
potwierdzenia z danymi zawartymi w rejestrach GUS i CEIDG.”;
– ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia, w każdym z następujących przypadków:
1) w odniesieniu do Konta Indywidualnego BGŻOptima, Konta Wspólnego BGŻOptima oraz Konta BGŻOptima Junior:
a) niedokonania inicjującego przelewu kwoty co najmniej 1 PLN na wskazany w Umowie Ramowej Rachunek Główny,
lub
b) negatywnej weryfikacji Klienta (rozumianej jako wystąpienie rozbieżności pomiędzy Danymi wskazanymi przez
Klienta w Umowie Ramowej, a danymi zawartymi w inicjującym przelewie);
2) w odniesieniu do Konta BGŻOptima Biznes:
a) niedokonania inicjującego przelewu kwoty co najmniej 1 PLN, lub
b) negatywnej weryfikacji Klienta (rozumianej jako wystąpienie rozbieżności pomiędzy Danymi wskazanymi przez
Klienta w Umowie Ramowej, a danymi zawartymi w inicjującym przelewie), lub
c) w ystąpienia rozbieżności danych umieszczonych w rejestrach GUS lub CEIDG udostępnionych na ich stronach
internetowych dotyczących prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, z Danymi wskazanymi w tym
zakresie przez Klienta w Umowie Ramowej.”
– ust. 6 otrzymuje brzmienie”
„6. W odniesieniu do Konta BGŻOptima Biznes, w przypadku negatywnej weryfikacji Klienta (rozumianej jako wystąpienie
rozbieżności pomiędzy Danymi wskazanymi przez Klienta w Umowie Ramowej, a danymi zawartymi w inicjującym
przelewie lub w rejestrach GUS i CEIDG udostępnionych na ich stronach internetowych) – Bank zwraca środki pieniężne
pochodzące z inicjującego przelewu na rachunek, z którego zostały one wysłane, składając zlecenie przelewu
niezwłocznie po stwierdzeniu rozbieżności Danych z danymi zawartymi w inicjującym przelewie lub w rejestrach
GUS i CEIDG udostępnionych na ich stronach internetowych, nie później jednak niż następnego Dnia Roboczego po
dniu wpływu tych środków do Banku.”;
9. W § 11 ust. 3 po wyrazach „nie umożliwia” dodaje się wyrazy „:przystępowania do Optima Duo Investor, otwierania
Optima Duo Saver, Lokat Inwestycyjnych, a także”;
10. W § 13 ust. 4 po wyrazach nie umożliwia dodaje się „:przystępowania do Optima Duo Investor, otwierania Optima Duo
Saver, Lokat Inwestycyjnych, a także”;
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11. Dodaje się § 15 dotyczący postanowień szczególnych dotyczących Optima Saver w brzmieniu:

„§ 15
1. Składając dyspozycję otwarcia Rachunku Optima Saver Klient określa, na podstawie warunków prowadzenia tego
rachunku określonych w ofercie produktowej BGŻOptima, stałą kwotę comiesięcznego przelewu środków pieniężnych
z Rachunku Głównego lub Celowego, którą będzie zasilał Rachunek Optima Saver (Zadeklarowana Kwota OS).
2. Po otwarciu Rachunku Optima Saver kwota dodatkowego zasilenia Optima Saver w miesiącu kalendarzowym nie może
przekroczyć 100% ustalonej zgodnie z ust. 1 Zadeklarowanej Kwoty OS. Kwoty dodatkowych zasileń przekraczające limit,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, przekazywane są w dniu dokonania zasilenia na Rachunek Główny.”;
12. Dodaje się § 16 dotyczący postanowień szczególnych dotyczących Optima Duo Saver w brzmieniu:

„§ 16
1. Dyspozycja otwarcia Rachunku Optima Duo Saver może zostać złożona po przystąpieniu przez Klienta do Optima
Duo Investor, w ramach którego Klient składa Zlecenie Stałe dokonywania co miesiąc przelewu środków pieniężnych
z Rachunku Głównego lub Celowego do Optima Duo Investor w stałej wysokości określonej zgodnie z warunkami
prowadzenia Rachunku Optima Duo Saver (Zadeklarowana Kwota Zlecenia Stałego ODI).
2. Dyspozycja otwarcia Rachunku Optima Duo Saver obejmuje także Zlecenie Stałe, na podstawie którego Klient zleca
dokonywanie co miesiąc przelewu środków pieniężnych z innego Rachunku Głównego lub Celowego na Rachunek
Optima Saver w wysokości równej Zadeklarowanej Kwocie Zlecenia Stałego ODI. Rachunek Optima Duo Saver nie może
być zasilany dodatkowo ponad kwotę Zlecenia Stałego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku nabycia, ponad Zadeklarowaną Kwotę Zlecenia Stałego ODI, dodatkowych Jednostek Uczestnictwa
w ramach Optima Duo Investor w danym miesiącu kalendarzowym, dodatkowe zasilenie Optima Duo Saver w tym
miesiącu jest dopuszczalne, przy czym kwota dodatkowego zasilenia Optima Duo Saver w tym miesiącu kalendarzowym
nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na dokonanie dodatkowego nabycia Jednostek Uczestnictwa.
4. Kwoty dodatkowych zasileń Rachunku Optima Duo Saver przekraczające wysokość dozwolonego zasilenia Rachunku
Optima Duo Saver, o którym mowa w ust. 3 przekazywane są w dniu dokonania zasilenia na Rachunek Główny.”;
13. § 17 (dawny § 15) otrzymuje podtytuł w brzmieniu: „POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW LOKAT
TERMINOWYCH Z WYŁĄCZENIEM RACHUNKÓW LOKAT INWESTYCYJNYCH” oraz:
– w ust. 2 po wyrazach „z Rachunku Powiązanego” dodaje się wyrazy „, zgodnie z § 9 ust. 3”;
– ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku dokonania przez Klienta wpłaty kwoty Lokaty Terminowej w okresie gwarantowanym, środki pieniężne
zdeponowane na Rachunku Lokaty Terminowej oprocentowane są według gwarantowanej stopy procentowej –
w przypadku, gdy oprocentowanie oferowane aktualnie (w dacie zasilenia Rachunku Lokaty Terminowej) przez
BGŻOptima dla Lokat Terminowych zakładanych na okres równy okresowi wskazanemu przez Klienta we Wniosku
jest równe lub mniej korzystne od oprocentowania gwarantowanego.”;
14. Dodaje się § 18 dotyczący postanowień szczególnych dotyczących Rachunków Lokat Inwestycyjnych w brzmieniu:

„§ 18
1. Informację o Okresie Subskrypcji i pozostałych warunkach danej oferty Lokaty Inwestycyjnej, BGŻOptima umieszcza na
Stronie Internetowej BGŻOptima oraz w Systemie.
2. Lokata Inwestycyjna otwierana jest na podstawie Dyspozycji Klienta składanej w Okresie Subskrypcji poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza (ekranu) dostępnego po zalogowaniu się do Konta BGŻOptima, określającego warunki danej
Lokaty Inwestycyjnej zgodnie z ofertą produktową BGŻOptima i zatwierdzenia tego formularza odpowiednim przyciskiem
umieszczonym pod formularzem. Dyspozycja, o której mowa powyżej, nie wymaga autoryzacji za pomocą Digipass albo
Jednorazowego hasła SMS. Złożenie Dyspozycji otwarcia Lokaty Inwestycyjnej jest równoznaczne z potwierdzeniem
zapoznania się i akceptacją przez Posiadacza warunków umowy Rachunku Lokaty Inwestycyjnej z aktualnej oferty
produktowej BGŻOptima.
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3. W Dyspozycji, o której mowa w ust.1 Posiadacz określa Rachunek Oszczędnościowy, z którego ma nastąpić zasilenie Lokaty
Inwestycyjnej, kwotę środków pieniężnych przeznaczonych na zasilenie tej lokaty
4. Lokata Inwestycyjna otwierana jest w dniu wniesienia środków pieniężnych na tę lokatę i podlega zamknięciu w ostatnim
dniu Okresu Zadeklarowania.
5. Posiadacz może otworzyć w BGŻOptima dowolną liczbę Lokat Inwestycyjnych, chyba że warunki obowiązującej oferty
produktowej BGŻOptima stanowią inaczej.
6. Środki pieniężne zgromadzone na Lokacie Inwestycyjnej oprocentowane są:
1) w okresie od dnia wniesienia środków pieniężnych do ostatniego dnia Okresu Subskrypcji – według stałej stopy
procentowej,
2) w Okresie Lokacyjnym – według stopy procentowej składającej się z Oprocentowania Gwarantowanego lub Premii
Odsetkowej,
przy czym wysokość wymienionych stóp procentowych oraz Wskaźnik określone są na podstawie oferty produktowej
BGŻOptima w Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej i potwierdzeniu przyjęcia Dyspozycji.
7. Następnego dnia po upływie Okresu Subskrypcji, BGŻOptima wypłaca na rachunek wskazany w Dyspozycji otwarcia
Lokaty Inwestycyjnej kwotę odsetek należnych od środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie Inwestycyjnej
w okresie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1.
8. Kwota należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty Inwestycyjnej w Okresie
Lokacyjnym jest przekazywana na rachunek wskazany w Dyspozycji otwarcia Lokaty Inwestycyjnej następnego dnia po
upływie Okresu Zadeklarowania wraz z kwotą środków pieniężnych z Lokaty Inwestycyjnej, chyba że umowa Rachunku
Lokaty Inwestycyjnej przewiduje zgodnie z ofertą produktową BGŻOptima możliwość wypłaty tych odsetek w terminie
przypadającym w czasie trwania umowy Rachunku Lokaty Inwestycyjnej.
9. Lokata Inwestycyjna ma charakter nieodnawialny.
10. Przedterminowe zamknięcie Lokaty Inwestycyjnej, będące wynikiem żądania przez Posiadacza wypłaty w Okresie
Zadeklarowania części lub całości środków pieniężnych z Lokaty Inwestycyjnej, powoduje brak naliczania przez
BGŻOptima odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie Inwestycyjnej i wypłatę Posiadaczowi tych
środków. W przypadku żądania przez Posiadacza likwidacji Lokaty Inwestycyjnej w trakcie trwania Okresu Lokacyjnego,
wypłacane środki pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być pomniejszone o należną BGŻOptima
opłatę manipulacyjną, której wysokość ustalana jest każdorazowo z Posiadaczem przy otwieraniu Lokaty Inwestycyjnej.”;
15. W § 19 (dawny § 16) w ust 1 oznaczenie „§ 15” zastępuje się oznaczeniem „§ 17”;
16. § 20 (dawny § 17) otrzymuje brzmienie:

„§ 20
1. Zasilenie Rachunku Głównego oraz Rachunków Celowych następuje bezgotówkowo przelewem, w PLN. Bank udostępnia
kwotę Transakcji niezwłocznie po uznaniu tą kwotą rachunku Banku, z datą waluty tego Dnia roboczego, w którym
rachunek Banku został uznany kwotą Transakcji.
2. Wpłaty na Rachunki Oszczędnościowe dokonywane w walucie innej niż PLN są automatycznie przewalutowywane na
PLN przed uznaniem Rachunku Oszczędnościowego według obowiązującego w Banku kursu kupna waluty obcej w chwili
otrzymania wpłaty. Kurs kupna waluty obcej, ustalany jest jako średni rynkowy kurs waluty pomniejszony o spread
walutowy ustalony dla kupna waluty. Ustalone w Banku Kursy walut zamieszczane są w Tabeli kursów walut BGŻ S. A.
3. Stosowane przez Bank Kursy Walut, ustalane są w oparciu o średnie rynkowe kursy poszczególnych walut obcych
obowiązujące na międzybankowym rynku walutowym, publikowane – z zastrzeżeniem ust. 3 – w serwisie informacyjnym
Thomson Reuters oraz ustalone w Banku spready walutowe, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku
niepublikowania średniego rynkowego kursu waluty w serwisie informacyjnym, o którym mowa w ust. 2 Bank ustala Kursy
walut w oparciu o dane dotyczące Średniego rynkowego kursu waluty publikowanego w innym serwisie informacyjnym
lub transakcyjnym. W takim przypadku w Tabeli kursów walut BGŻ S. A. zamieszcza się informację, z jakiego serwisu
zaczerpnięte zostały dane dotyczące Średnich rynkowych kursów walut, w oparciu o które ustalono Kursy walut.
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4. Tabela kursów walut, o której mowa w ust. 2 obowiązuje od dnia i godziny w niej oznaczonych do chwili, od której
obowiązuje kolejna Tabela kursów walut BGŻ S. A. Każdego dnia roboczego Bank sporządza dwie Tabele kursów walut
BGŻ S. A.: pierwszą, obowiązującą od godziny 8.45 oraz ostatnią, obowiązującą od godziny 16.15, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Niezależnie od godzin określonych w ust. 4 Bank może sporządzić nową Tabelę kursów walut BGŻ S. A. jeśli w okresie
pomiędzy tymi godzinami nastąpiła – w odniesieniu do co najmniej jednej waluty wymienionej w Tabeli kursów
walut BGŻ S. A. – zmiana Średniego rynkowego kursu waluty o co najmniej połowę wartości spreadu walutowego
kupna w odniesieniu do obowiązującej Tabeli. Tabela kursów walut BGŻ S. A. zawiera Kursy walut obowiązujące na
międzybankowym rynku walutowym na 15 minut przed wskazaną w tabeli godziną, od której dana tabela obowiązuje.
6. Kurs kupna waluty obcej, ustalany jest jako Średni rynkowy kurs waluty pomniejszony o spread walutowy, ustalony dla
kupna waluty, który obliczany jest w następujący sposób:
Spread walutowy kupna = Średni rynkowy kurs waluty x Współczynnik Korygujący Kupna;
Kurs kupna euro, przy Średnim rynkowym kursie waluty euro wynoszącym 4,20 zł oraz Współczynniku Korygującym
Kupna na poziomie 0,02, ustalany jest w następujący sposób:
Spread walutowy kupna = 4,20 zł x 0,02 = 0,084 zł
Kurs kupna euro = 4,20 zł – 0,084 zł = 4,116 zł.
7. Wartość Współczynnika Korygującego Kupna ustala Bank w zależności od zmienności kursów na rynku międzybankowym,
płynności poszczególnych walut oraz konkurencyjności oferowanych Klientom kursów walut, przy czym wysokość
ustalonych przy zastosowaniu tych współczynników:
1) Spreadu walutowego kupna nie może być wyższa niż 5% Średniego rynkowego kursu waluty, natomiast
2) Spreadu walutowego nie może być większa niż 10% Średniego rynkowego kursu waluty
z zastrzeżeniem, iż wysokość tych współczynników może ulec zmianie nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym.
8. Informacja o wysokości Współczynnika Korygującego Kupna jest publikowana w formie Komunikatu w oddziałach Banku
oraz dostępna na stronie internetowej www.bgz.pl.
9. Zasilenie Portfela Inwestycyjnego (rozumiane jako przeznaczenie środków pieniężnych na nabycie Jednostek
Uczestnictwa) może nastąpić z Rachunku Głównego lub z Rachunku Celowego, zgodnie z wyborem Posiadacza
dokonanym przy składaniu Zlecenia Nabycia Jednostek Uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek
Uczestnictwa przelewane są zawsze na Rachunek Główny.
10. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 2, Rachunek Lokaty Terminowej może być zasilony, według wyboru Posiadacza, z któregokolwiek
z jego Rachunków Oszczędnościowych. Po upływie Terminu Zapadalności Lokaty, o ile Klient nie złożył Dyspozycji
dotyczącej odnawialności Lokaty Terminowej, lub w wypadku złożenia Dyspozycji zamknięcia Rachunku Lokaty
Terminowej przed tym terminem (zerwanie lokaty), środki pieniężne znajdujące się na Rachunku Lokaty Terminowej
przelewane są na Rachunek Oszczędnościowy, z którego nastąpiło zasilenie Lokaty Terminowej.
11. Środki pieniężne zgromadzone przez Posiadacza w ramach Konta BGŻOptima mogą być przelane na Rachunek
Powiązany, według wyboru Posiadacza, z któregokolwiek Rachunku Oszczędnościowego.
12. Niezależnie od postanowień ust. 9 – 11, Posiadacz może składać Dyspozycje Pieniężne dokonania przelewu środków
pieniężnych pomiędzy poszczególnymi Rachunkami prowadzonymi w ramach Konta BGŻOptima. Dla uniknięcia
wątpliwości, złożenie Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej oraz Dyspozycji zamknięcia Rachunku Lokaty Terminowej
powoduje przelanie środków pieniężnych z lub odpowiednio na Rachunek Oszczędnościowy, z którego ma nastąpić lub
odpowiednio nastąpiło zasilenie Rachunku Lokaty Terminowej.
13. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Regulaminie Bank nie realizuje przelewów pieniężnych bezpośrednio
pomiędzy Rachunkami różnych Posiadaczy lub pomiędzy Rachunkami tego samego Posiadacza w ramach różnych
Kont BGŻOptima.”
17. W § 21 (dawny § 18) w ust. 4 oznaczenie „§ 43” zastępuje się oznaczeniem „§ 45”;
18. W § 22 (dawny § 19):
– ust. 2 pkt 5 przed wyrazem zgłoszenia dodaje się wyraz „niezwłocznego”;
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– dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Niezależnie od postanowień ust. 1 – 10, Posiadacz zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie telefonicznie za
pośrednictwem COK lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z jego adresu e-mail aktualnie dostępnego
w Systemie Bankowi stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Środków dostępu.”;
19. W § 23 (dawny § 20) w ust. 1 po wyrazach „Jednorazowych haseł SMS” dodaje się wyrazy „, a także innego środka
autoryzacji oferowanego w przyszłości w tym celu przez BGŻOptima i przyjętego do stosowania przez Klienta”;
20. W § 24 (dawny § 21):
– dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Kwota pojedynczego przelewu na Rachunek Powiązany nie może przekroczyć 999.999,99 PLN (limit na pojedynczy
przelew zewnętrzny), kwota pojedynczej transakcji pomiędzy Rachunkami nie może przekroczyć 1.000.000 PLN (limit
na pojedynczą transakcję), łączna kwota wszystkich transakcji pomiędzy Rachunkami realizowanych w danym dniu
nie może przekroczyć 5.000.000 PLN (limit dzienny), zaś kwota pojedynczego zlecenia dotyczącego transakcji na
Jednostkach Uczestnictwa Funduszy nie może przekroczyć kwoty 5.000.000 PLN (limit na pojedyncze zlecenie – o ile
ma zastosowanie).”;
– w ust. 6 cyfrę „4” zastępuje się cyfrą „5”;
21. W § 25 (dawny § 22) w ust. 3 odniesienie „§ 16” zastępuje się odniesieniem do „§ 19”;
22. W § 26 (dawny § 23):
– dodaje się ust. 1 w brzmieniu:
„1. M
 omentem otrzymania Dyspozycji Pieniężnej jest moment, w którym Dyspozycja Pieniężna została otrzymana przez
Bank.”;
– w ust. 3 (dawny ust. 2) godzinę „18:00” zastępuje się godziną „24:00” oraz odniesienie do „§ 38” zastępuje się odniesieniem
do „§ 40”;
– dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Posiadacz może odwołać Dyspozycję Pieniężną po zalogowaniu się na Konto BGŻOptima, autoryzując odwołanie za
pomocą Digipass albo jednorazowego hasła SMS, a także innego środka autoryzacji oferowanego w przyszłości w tym
celu przez BGŻOptima i przyjętego do stosowania przez Posiadacza”;
23. W § 27 (dawny § 24):
– w ust. 1 odniesienie do „§ 57” zastępuje się odniesieniem do „§ 59”;
– w ust. 7 skreśla się wyraz „BGŻ”;
– dodaje się ust. 8 – 11 w brzmieniu:
„8. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro (EUR),
przeliczonej po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski (NBP), obowiązującym w dniu wykonania
transakcji będącej skutkiem:
1) posłużenia się utraconymi albo skradzionymi Środkami dostępu,
2) przywłaszczenia Środków dostępu lub ich nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza
obowiązku, o którym mowa w § 22 ust. 11.
9. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli Posiadacz doprowadził do nich
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków określonych z § 22 ust. 11.
10. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z § 22 ust. 11, Posiadacz nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje, chyba że
Posiadacz doprowadził do nich umyślnie.
11. Jeżeli Bank nie zapewnia odpowiednich środków umożliwiających dokonanie w każdym czasie zgłoszenia, o którym
mowa w § 22 ust. 11, Posiadacz nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje, chyba że doprowadził do nich umyślnie.”;
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24. W § 30 (dawny § 28) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza (stosownie do art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo
Bankowe). Suma wszystkich złożonych dyspozycji wkładem na wypadek śmierci we wszystkich bankach składa się na
limit o którym mowa w zadaniu poprzedzającym.”;
25. § 32 (dawny § 30) otrzymuje brzmienie:

„§ 32
1. Środki zgromadzone na Rachunkach Oszczędnościowych są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
Aktualna wysokość stosowanej stopy procentowej podawana jest do wiadomości Posiadaczy w Tabeli Oprocentowania
udostępnionej na Stronie Internetowej BGŻOptima. Od środków pieniężnych wpłaconych na Rachunek i wypłaconych
w tym samym dniu nie nalicza się odsetek.
2. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych są dopisywane na koniec danego
miesiąca kalendarzowego.
3. Bank okresowo może wprowadzić wyższe, w stosunku do aktualnie obowiązującej stopy procentowej, o której
mowa w ust. 1, stałe w okresie promocji oprocentowanie promocyjne dla całości bądź części środków pieniężnych
zgromadzonych na Rachunku Głównym, Rachunkach Celowych, w tym na Rachunkach Optima Saver oraz Rachunku
Optima Duo Saver. Aktualne zasady promocji, w tym jej okres oraz wysokość promocyjnej stopy procentowej podawane
są do wiadomości Klienta w Tabeli Oprocentowania. Ponadto, Klienci informowani są o okresie promocji, wysokości
promocyjnej stopy procentowej i innych zasadach promocji za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej,
poprzez doręczenie wiadomości na Konto BGŻOptima, a w przypadku Klientów, którzy nie otrzymali jeszcze Środków
Dostępu – za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Umowie Ramowej.
4. Bank może ustalić zróżnicowane stopy procentowe dla Rachunków Oszczędnościowych, w zależności od wysokości
zgromadzonych na tych Rachunkach środków pieniężnych oraz rodzaju Konta BGŻOptima, w ramach którego prowadzony
jest dany Rachunek.
5. Bank może dokonywać zmiany oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach Oszczędnościowych w czasie
trwania Umowy Ramowej, jeżeli nastąpiła zmiana czynników, o których mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 6. Zaistnienie
przynajmniej jednej ze zmian, o których mowa w ust. 7 może być podstawą do jednokrotnego obniżenia oprocentowania,
które może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał.
6. Bank może dokonać w każdym czasie podwyższenia wysokości oprocentowania.
7. Obniżenie wysokości oprocentowania może być dokonane, jeżeli w okresie od dnia ustalenia wysokości oprocentowania
do dnia podjęcia przez Bank decyzji o zaproponowaniu nowych stawek, nastąpi zmiana przynajmniej jednego
z następujących czynników:
1) obniżenie Stopy referencyjnej NBP, Stopy lombardowej NBP lub Stopy depozytowej NBP, o co najmniej 0,25 punktu
procentowego,
2) podwyższenie Stopy rezerwy obowiązkowej, o co najmniej 0,25 punktu procentowego,
3) obniżenie stawek WIBID (ON, TN, 1W, 2W, 1M, 3M, 6M, 9M, 1Y), określających koszt pozyskania środków pieniężnych na
krajowym rynku międzybankowym, o co najmniej 0,1 punktu procentowego,
4) obniżenie poziomu Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o co najmniej 2 punkty procentowe,
5) obniżenie rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa w Polsce, o co najmniej 0,1 punktu
procentowego; informacja o rentowności bonów skarbowych jest publikowana na stronie internetowej www.nbp.
pl w informacjach o oprocentowaniu rządowych papierów dłużnych, a także jest dostępna w prasie finansowej i na
stronach internetowych serwisów finansowych.
Obniżenie oprocentowania następuje zgodnie z § 60 ust. 2-8.”;
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26. § 33 (dawny § 31) otrzymuje brzmienie:

„§ 33
Rachunki Lokat Terminowych z wyjątkiem Rachunków Lokat Inwestycyjnych
1. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Lokat Terminowych (z wyłączeniem Rachunków Lokat Inwestycyjnych)
oprocentowane są według stałej stopy procentowej, określonej każdorazowo w Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej
i potwierdzeniu przyjęcia Dyspozycji. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty Terminowej
są wypłacane:
1) po upływie Terminu Zapadalności Lokaty lub
2) po wcześniejszym rozwiązaniu umowy Rachunku Lokaty Terminowej (zerwaniu lokaty), gdy umowa Rachunku Lokaty
Terminowej przewiduje wypłatę odsetek lub
3) w terminie przypadającym w czasie trwania umowy Rachunku Lokaty Terminowej, gdy umowa Rachunku Lokaty
Terminowej przewiduje wypłatę odsetek w takim terminie.
Rachunki Lokat Inwestycyjnych*
2. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Lokat Inwestycyjnych oprocentowane są:
1) w okresie od dnia wniesienia środków pieniężnych do ostatniego dnia Okresu Subskrypcji – według stałej stopy
procentowej,
2) w Okresie Lokacyjnym – według stopy procentowej składającej się z Oprocentowania Gwarantowanego lub Premii
Odsetkowej,
określanych każdorazowo w Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej i potwierdzeniu przyjęcia Dyspozycji. Następnego
dnia po upływie Okresu Subskrypcji, BGŻOptima wypłaca na rachunek wskazany w Dyspozycji otwarcia Lokaty
Inwestycyjnej kwotę odsetek należnych od środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie Inwestycyjnej w okresie
od dnia wniesienia środków pieniężnych do ostatniego dnia Okresu Subskrypcji. Kwota należnych odsetek od środków
pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty Inwestycyjnej w Okresie Lokacyjnym jest przekazywana na Rachunek
wskazany w dyspozycji otwarcia Lokaty Inwestycyjnej w następnym dniu po upływie Okresu Zadeklarowania wraz
z kwotą środków pieniężnych z Lokaty Inwestycyjnej, chyba że umowa Rachunku Lokaty Inwestycyjnej przewiduje
zgodnie z ofertą produktową BGŻOptima możliwość wypłaty tych odsetek w terminie przypadającym w czasie trwania
umowy Rachunku Lokaty Inwestycyjnej.
Rachunki Lokat Terminowych, w tym Rachunki Lokat Inwestycyjnych
3. W przypadku Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej złożonej po godzinie 16:30 w Dniu Roboczym lub w dniu innym
niż Dzień Roboczy, zastosowanie ma stopa procentowa obowiązująca w dniu złożenia dyspozycji.
4. Powyższe postanowienia nie dotyczą Lokat Terminowych otwieranych na podstawie Dyspozycji otwarcia Rachunku
Lokaty Terminowej składanej we Wniosku oraz do Lokat Terminowych oprocentowanych na preferencyjnych warunkach,
zgodnie z § 17 ust. 9.”;
27. W § 35 (dawny § 33) ust. 8 po wyrazach „odpowiednie dla Klienta” dodaje się wyrazy „, a Klient nie będzie korzystał
z ochrony, jaką zapewniałoby Klientowi wypełnienie przez Bank obowiązku, o którym mowa w § 15 Rozporządzenia”;
28. W § 36 (dawny § 34) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Klient może przystąpić w ramach swojego Portfela Inwestycyjnego do Optima Duo Investor. Przystąpienie do Optima
Duo Investor jest równoznaczne z ustanowieniem Zlecenia Stałego dotyczącego przelewu środków pieniężnych w ciężar
wskazanego przez Klienta Rachunku Oszczędnościowego w celu dokonywania zadeklarowanych miesięcznych wpłat
do Optima Duo Investor. *”;
29. W § 39 (dawny § 37) w ust. 11 odniesienie do „§ 33” zastępuje się odniesieniem do „§ 35” a odniesienie do „§ 60”
odniesieniem do „§ 61”;
30. W § 45 (dawny § 43):
– w ust. 4 odniesienie do „§ 17” zastępuje się odniesieniem do „§ 21”;

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy: 01-211, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000011571. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-08-546. Kapitał zakładowy w wysokości 51 136 764 zł w całości wpłacony.

10

WYKAZ ZMIAN
Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima

– w ust. 6 odniesienie do „§ 21” zastępuje się odniesieniem do „§ 24” a odniesienie do „§ 22” odniesieniem do „§ 25”;
31. W § 47 (dawny § 45):
– ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podwyższenie opłat i prowizji związanych z realizacją Umowy Ramowej, może nastąpić jedynie z następujących
przyczyn:
1) wzrost Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, jeżeli w okresie od dnia ustalenia wysokości opłaty lub
prowizji do dnia podjęcia przez Bank decyzji o zaproponowaniu Posiadaczowi nowej stawki w tym zakresie wzrost
ten wynosi co najmniej 2 procent,
2) wzrost kosztów ponoszonych przez Bank na rzecz innych podmiotów w związku z wykonywaniem zawartej
z Posiadaczem Umowy Ramowej, jeżeli wynosi on co najmniej 2 procent,
z uwzględnieniem ust. 4.”;
– w ust. 4 skreśla się wyraz „ważnej”;
– ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Podwyższenie opłat i prowizji następuje zgodnie z § 60 ust. 2-8.”;
– w ust. 6 wyrazy „upoważnia Bank do” zastępuje się wyrazami „składa oświadczenie w zakresie”;
32. W § 50 (dawny § 48):
– ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wypowiedzenie Umowy Ramowej i Dyspozycje zamknięcia dowolnego Rachunku oraz Portfela Inwestycyjnego
składane są przez Posiadacza w Formie Elektronicznej, za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej albo
w postaci oświadczenia złożonego w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu
notarialnego i doręczonego BGŻOptima w drodze korespondencyjnej na adres BGŻOptima. Akt notarialny lub
poświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzednim może być sporządzony/dokonany:
1) w kraju przez notariusza,
2) za granicą przez notariusza, którego uprawnienia w tym zakresie powinny – w zależności od kraju, w którym działa
notariusz – zostać potwierdzone:
a) poprzez przedłożenie apostille – w przypadku kraju będącego stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze w dniu 5 października 1961 r.,
b) w sposób ustalony indywidualnie, uwzględniający postanowienia wynikające z zawartej przez Polskę w tym zakresie
umowy – w przypadku kraju, z którym Polska zawarła dwustronną umowę w sprawie pomocy prawnej, znoszącej
wymóg legalizacji dokumentów urzędowych,
c) przez właściwą miejscowo polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną – w przypadku kraju innego niż te,
o których mowa w oznaczeniu a) i b).”;
– w ust. 3 skreśla się wyraz „Celowego”;
– ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyspozycja zamknięcia Rachunku Lokaty Terminowej (zerwanie lokaty) może być również składana na elektronicznym
formularzu dostępnym w ramach Konta BGŻOptima.”;
– w ust. 6 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podanie przez Klienta przy zawarciu lub w trakcie realizacji Umowy Ramowej informacji nieprawdziwych,
uzasadniających okoliczność, że gdyby Bank nie działał pod wpływem tych informacji nie zawarłby Umowy
Ramowej lub zawarł ją na innych warunkach, w tym posłużenie się dokumentami nieprawdziwymi, przerobionymi,
podrobionymi, lub”;
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– ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Okres wypowiedzenia Umowy Ramowej przez Posiadacza wynosi 1 miesiąc i liczony jest od dnia doręczenia Bankowi
wypowiedzenia. Okres realizacji przez Bank złożonej przez Posiadacza Dyspozycji zamknięcia Rachunku Celowego
lub Portfela Inwestycyjnego wynosi 5 dni roboczych i liczony jest od dnia złożenia Dyspozycji zamknięcia.”;
– ust. 11 (dawny 10 a) otrzymuje brzmienie:
„11. Okres wypowiedzenia Umowy Ramowej, dowolnej umowy Rachunku lub umowy świadczenia usług w zakresie
przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa dla Banku wynosi 2 miesiące
i liczony jest od dnia doręczenia Posiadaczowi wypowiedzenia.”;
– w ust. 12 (dawny 11) skreśla się wyraz „Celowego”;
33. W § 56 (dawny § 54):
– w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) w odniesieniu do zmiany Rachunku Powiązanego – wypełnienie przez Posiadacza elektronicznego formularza
dostępnego po zalogowaniu na Konto BGŻOptima i autoryzację Dyspozycji za pomocą Digipass albo Jednorazowego
hasła SMS, w zależności od sposobu autoryzacji, dyspozycja wymaga dodatkowo dokonania przez Posiadacza
przelewu na Rachunek Główny/którykolwiek z Rachunków Oszczędnościowych kwoty co najmniej 1 PLN w ciężar
nowego Rachunku Powiązanego. Rachunek Powiązany zostaje zmieniony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zmiany rachunku wraz z otrzymaniem przelewu w kwocie co
najmniej 1 PLN w ciężar nowego Rachunku Powiązanego po dokonaniu przez Bank pozytywnej identyfikacji Klienta
i weryfikacji jego Danych na podstawie danych zawartych w tym przelewie, z zastrzeżeniem ust. 4;
3) w odniesieniu do pozostałych Danych – Dyspozycję zmiany składaną przez Posiadacza w Formie Elektronicznej,
za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej i wymaga wykonania dodatkowych czynności, w zależności
od Danych podlegających zmianie, w postaci przelewu kwoty co najmniej 1 PLN w ciężar Rachunku Powiązanego
lub doręczenia Bankowi dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia prawidłowości podanych Danych.
O dodatkowych wymaganych czynnościach COK informuje Posiadacza za pośrednictwem Szyfrowanej poczty
elektronicznej. W sytuacji gdy Posiadacz w terminie 30 dni nie wykona dodatkowych czynności wskazanych w zdaniach
poprzednich, dyspozycja zmiany złożona przez Posiadacza zostanie anulowana oraz będzie wymagała ponownego
wprowadzenia przez Posiadacza w Formie Elektronicznej, za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej.”;
– w ust. 4 wyraz „zmienionych” zostaje zastąpiony wyrazem „udostępnionych”;
34. W § 57 (dawny § 55) ust. 3 odniesienie do „§ 51” zastępuje się odniesieniem do „§ 56”;
35. § 60 (dawny § 58) otrzymuje brzmienie:

„§ 60
1. Bank może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
1) wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, bądź wydanie przez uprawnione organy
państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów,
2) zmiany funkcjonalności usług lub produktów bankowych oferowanych przez BGŻOptima niepowodujące dodatkowych
zobowiązań po stronie Posiadacza,
w zakresie, w jakim powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu, opłat i prowizji oraz oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach komunikowane są
Klientowi poprzez ich umieszczenie na Stronie Internetowej BGŻOptima oraz za pośrednictwem Szyfrowanej poczty
elektronicznej, poprzez doręczenie wiadomości na Konto BGŻOptima, z podaniem terminu wejścia zmian w życie.
W przypadku Kont Wspólnych BGŻOptima, Współposiadaczowi Konta informacje o zmianach Regulaminu przesyłane
pocztą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości na aktualnie dostępny w Systemie adres e-mail.
3. W przypadku, gdy Bank podejmuje decyzję o zmianach, o których mowa w ust. 2, po zawarciu Umowy Ramowej, lecz
jeszcze przed otrzymaniem przez Klienta Środków Dostępu, Bank informuje Klienta o proponowanych zmianach za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Umowie Ramowej.
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4. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian, o których mowa w ust. 2, Bank przekazuje Posiadaczowi nie później
niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie.
5. Posiadacz nieakceptujący proponowanych zmian, o których mowa w ust. 2, może złożyć korespondencyjnie lub w Formie
Elektronicznej, za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej, przed proponowaną przez Bank datą wejścia ich
w życie sprzeciw wobec proponowanych zmian. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją
proponowanych zmian.
6. Złożenie przez Posiadacza oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, ale niedokonanie wypowiedzenia Umowy Ramowej
zgodnie z ust. 8 skutkuje wygaśnięciem Umowy Ramowej bez ponoszenia opłat z dniem poprzedzającym dzień wejścia
w życie proponowanych zmian.
7. W przypadku złożenia przez Posiadacza oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, do dnia rozwiązania Umowy Ramowy
Bank BGŻ stosuje postanowienia w dotychczasowym brzmieniu.
8. Posiadacz nieakceptujący proponowanych zmian, może w każdym czasie przed dniem wejścia w życie proponowanych
zmian wypowiedzieć Umowę Ramową ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.
9. Bank może wprowadzić nowe, dodatkowe usługi i produkty oferowane w ramach Umowy Ramowej, o ile Posiadacz wyrazi
zgodę i zdecyduje o korzystaniu z nich, na warunkach określonych w ofercie Banku.”
36. Skreśla się dotychczasowy § 59;
37. W § 61 (dawny § 60):
– w ust. 1 wyrazy „elektronicznych nośników informacji, na podstawie art. 7 Prawa bankowego” zastępuje się wyrazami
„Elektronicznych Nośników Informacji”;
– w ust. 6 (dawny ust. 5) odniesienie do „§ 62” zastępuje się odniesieniem do „§ 63”;
38. W § 62 (dawny § 61):
– w ust. 4 pkt 4 odniesienie do „(Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.)” zastępuje się odniesieniem do „(Dz. U. z 2013 r., poz.
392 , z późn. zm.)”
– skreśla się pkt. 5;
– w pkt 6 (dawny pkt 7) odniesienie do „(Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228)” zastępuje się
odniesieniem do „(Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.)”;
– w pkt 7 (dawny pkt 8) odniesienie do „(Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.)” zastępuje się odniesieniem do „(Dz. U.
z 2012 r., poz. 855, z późn. zm.)”;
– w ust. 8 odniesienie do „pkt 9 – 11” zastępuje się odniesieniem do „pkt 8 – 10”;
39. W § 63 (dawny § 62):
– skreśla się dotychczasowy ust. 3;
– dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Regulamin jest dostępny dla Klienta na Stronie Internetowej BGŻOptima w formacie PDF umożliwiającym jego
zapisanie w elektronicznej wersji w pamięci komputera lub wydrukowanie.”.
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Umowa Ramowa Konto Indywidualne BGŻOptima
1. Kapitał zakładowy Banku w wysokości „43.136.764 zł” zastępuje się kapitałem zakładowym w wysokości „51.136.764 zł”;
2. W § 3:
– w ust. 8 na końcu odniesienie do pkt „10” zastępuje się odniesieniem do pkt „10-12”;
– dodaje się ust. 10 – 11 w brzmieniu:
„10.	W przypadku Rachunku Optima Saver kwota dodatkowego zasilenia tego rachunku w miesiącu
kalendarzowym nie może przekroczyć 100% ustalonej na potrzeby regularnego zasilania tego rachunku
Zadeklarowanej Kwoty OS.*
11. W przypadku Rachunku Optima Duo Saver:
1) kwota Zlecenia Stałego, na podstawie którego Klient zleca dokonywanie co miesiąc przelewu środków pieniężnych
z innego Rachunku Głównego lub Celowego na Rachunek Optima Duo Saver musi być równa Zadeklarowanej
Kwocie Zlecenia Stałego ODI,
2) Rachunek Optima Duo Saver nie może być zasilany dodatkowo ponad kwotę Zlecenia Stałego, o którym mowa
w pkt 1, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku nabycia, ponad Zadeklarowaną Kwotę Zlecenia Stałego
ODI, dodatkowych Jednostek Uczestnictwa w ramach Optima Duo Investor w danym miesiącu kalendarzowym,
dodatkowe zasilenie Optima Duo Saver w tym miesiącu jest dopuszczalne, przy czym kwota dodatkowego zasilenia
Optima Duo Saver w tym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na dokonanie
dodatkowego nabycia Jednostek Uczestnictwa.*”;
– w ust. 16 (dawny ust. 14) odniesienie do „ust. 15” zastępuje się odniesieniem do „ust. 17”;
– w ust. 20 (dawny ust. 18) godzinę „18:00” zastępuje się godziną „24:00”;
– w ust. 23 (dawny ust. 21) odniesienie do „ust. 22 – 23” zastępuje się odniesieniem do „ust. 24 – 25”;
– w ust. 26 (dawny ust. 24) odniesienie do „ust. 21” zastępuje się odniesieniem do „ust. 23”;
3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Oprocentowanie Rachunków
1. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Lokat Terminowych (z wyłączeniem Rachunków Lokat Inwestycyjnych*)
oprocentowane są według stałej stopy procentowej określonej w Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej i potwierdzeniu
przyjęcia Dyspozycji. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty Terminowej są wypłacane:
1) po upływie Terminu Zapadalności Lokaty lub
2) po wcześniejszym rozwiązaniu umowy Rachunku Lokaty Terminowej (zerwaniu lokaty), gdy umowa Rachunku Lokaty
Terminowej przewiduje wypłatę w takim przypadku odsetek lub
3) w terminie przypadającym w czasie trwania umowy Rachunku Lokaty Terminowej, gdy umowa Rachunku Lokaty
Terminowej przewiduje wypłatę odsetek w takim terminie.
2. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Lokat Inwestycyjnych oprocentowane są:
1) w okresie od dnia wniesienia środków pieniężnych do ostatniego dnia Okresu Subskrypcji – według stałej stopy
procentowej,
2) w Okresie Lokacyjnym – według stopy procentowej składającej się z Oprocentowania Gwarantowanego lub Premii
Odsetkowej,
określanych każdorazowo w Dyspozycji otwarcia Lokaty Inwestycyjnej i potwierdzeniu przyjęcia Dyspozycji. Następnego
dnia po upływie Okresu Subskrypcji, BGŻOptima wypłaca na Rachunek wskazany w Dyspozycji otwarcia Lokaty
Inwestycyjnej kwotę odsetek należnych od środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie Inwestycyjnej w okresie
od dnia wniesienia środków pieniężnych do ostatniego dnia Okresu Subskrypcji Kwota należnych odsetek od środków
pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty Inwestycyjnej w Okresie Lokacyjnym jest przekazywana na Rachunek
wskazany w Dyspozycji otwarcia Lokaty Inwestycyjnej w następnym dniu po upływie Okresu Zadeklarowania wraz
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z kwotą środków pieniężnych z Lokaty Inwestycyjnej, chyba że umowa Rachunku Lokaty Inwestycyjnej przewiduje
zgodnie z ofertą produktową BGŻOptima możliwość wypłaty tych odsetek w terminie przypadającym w czasie trwania
umowy Rachunku Lokaty Inwestycyjnej.*
3. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Oszczędnościowych są oprocentowane według zmiennej stopy
procentowej. Aktualna wysokość stosowanej stopy procentowej podawana jest do wiadomości Klienta w Tabeli
Oprocentowania, udostępnionej na stronie internetowej BGŻOptima. Od środków pieniężnych wpłaconych na Rachunek
i wypłaconych w tym samym dniu, nie nalicza się odsetek. Na dzień zawarcia Umowy Ramowej standardowa stopa
procentowa dla:
1) Rachunku Głównego oraz Rachunków Celowych innych niż Rachunek Optima Saver i Optima Duo Saver wynosi
<wartość uzupełniana na podstawie aktualnej Tabeli Oprocentowania> w skali roku,
2) Rachunku Optima Saver wynosi <wartość uzupełniana na podstawie aktualnej Tabeli Oprocentowania> w skali roku,*
3) Rachunku Optima Duo Saver wynosi <wartość uzupełniana na podstawie aktualnej Tabeli Oprocentowania> w skali
roku,*
4. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych są dopisywane na koniec danego
miesiąca kalendarzowego.
5. Bank okresowo może wprowadzić wyższe, w stosunku do aktualnie obowiązującej stopy procentowej, o której mowa w ust.
3, stałe w okresie promocji oprocentowanie promocyjne dla całości bądź części środków pieniężnych zgromadzonych
na Rachunku Głównym, Rachunkach Celowych, w tym Rachunkach Optima Saver oraz Rachunku Optima Duo Saver*.
Aktualne zasady promocji, w tym jej okres oraz wysokość promocyjnej stopy procentowej podawane są do wiadomości
Klienta w Tabeli Oprocentowania. Ponadto, Klienci informowani są o okresie promocji, wysokości promocyjnej stopy
procentowej i innych zasadach promocji za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej, poprzez doręczenie
wiadomości na Konto BGŻOptima, a w przypadku Klientów, którzy nie otrzymali jeszcze Środków Dostępu – za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Umowie Ramowej.
6. Bank może ustalić zróżnicowane stopy procentowe dla Rachunków Oszczędnościowych, w zależności od wysokości
zgromadzonych na tych Rachunkach środków pieniężnych oraz rodzaju Konta BGŻOptima, w ramach którego prowadzony
jest dany Rachunek.
7. Do obliczania kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na Rachunkach przyjmuje się
rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków pieniężnych na danym Rachunku, z wyłączeniem dnia, w którym następuje
ich wypłata. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a w przypadku roku przestępnego – 366 dni.”;
4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zmiana oprocentowania zmiennego
1. Bank może dokonywać zmiany oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach Oszczędnościowych w czasie
trwania Umowy Ramowej, jeżeli nastąpiła zmiana czynników, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2. Zaistnienie
przynajmniej jednej ze zmian, o których mowa w ust. 3 może być podstawą do jednokrotnego obniżenia oprocentowania,
które może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał.
2. Bank może dokonać w każdym czasie podwyższenia wysokości oprocentowania.
3. Obniżenie wysokości oprocentowania może być dokonane, jeżeli w okresie od dnia ustalenia wysokości oprocentowania
do dnia podjęcia przez Bank decyzji o zaproponowaniu nowych stawek, nastąpi zmiana przynajmniej jednego
z następujących czynników:
1) obniżenie Stopy referencyjnej NBP, Stopy lombardowej NBP lub Stopy depozytowej NBP, o co najmniej 0,25 punktu
procentowego
2) podwyższenie Stopy rezerwy obowiązkowej, o co najmniej 0,25 punktu procentowego,
3) obniżenie stawek WIBID (ON, TN, 1W, 2W, 1M, 3M, 6M, 9M, 1Y), określających koszt pozyskania środków pieniężnych na
krajowym rynku międzybankowym, o co najmniej 0,1 punktu procentowego,
4) obniżenie poziomu Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o co najmniej 2 punkty procentowe,
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5) obniżenie rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa w Polsce, o co najmniej 0,1 punktu
procentowego; informacja o rentowności bonów skarbowych jest publikowana na stronie internetowej www.nbp.
pl w informacjach o oprocentowaniu rządowych papierów dłużnych, a także jest dostępna w prasie finansowej i na
stronach internetowych serwisów finansowych.
4. Obniżenie oprocentowania następuje zgodnie z § 8 ust. 2-8.”;
5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Opłaty i prowizje
1. Za czynności związane z wykonywaniem Umowy Ramowej Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z obowiązującą
na dzień dokonania czynności Tabelą Opłat i Prowizji. Informacja o obowiązujących w dniu zawarcia Umowy Ramowej
stawkach opłat i prowizji stanowi załącznik do Umowy Ramowej.
2. Bank może w każdym czasie dokonać obniżenia wysokości stawek opłat i prowizji związanych z realizacją Umowy
Ramowej.
3. Podwyższenie opłat i prowizji związanych z realizacją Umowy Ramowej może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Za
ważne przyczyny uznaje się:
1) wzrost poziomu cen, określany na podstawie ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny wskaźników cen towarów
i usług konsumpcyjnych, jeżeli w okresie od dnia ustalenia wysokości opłaty lub prowizji do dnia podjęcia przez Bank
decyzji o zaproponowaniu Klientowi nowej stawki w tym zakresie wzrost ten wynosi, co najmniej 2 procent,
2) wzrost kosztów ponoszonych przez Bank na rzecz innych podmiotów w związku z wykonywaniem zawartej
z Posiadaczem Umowy Ramowej, jeżeli wynosi on co najmniej 2 procent,
z uwzględnieniem ust. 4.
4. Zaistnienie ważnej przyczyny, o której mowa w ust. 3, uprawnia Bank do podwyższenia opłat lub prowizji, na które dany
czynnik ma wpływ.
5. Podwyższenie opłat i prowizji następuje zgodnie z § 8 ust. 2 – 8.”;
6. W § 7 w ust. 1 wyrazy „w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami art. 7 Prawa Bankowego” zastępuje się
wyrazami „w Formie Elektronicznej”;
7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zmiana, wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Ramowej
1. Umowa Ramowa może zostać zmieniona:
1) w drodze pisemnego aneksu do Umowy Ramowej, przy czym dla uniknięcia wątpliwości strony dopuszczają w tym
zakresie zachowanie Formy Elektronicznej, a także:
2) w zakresie Danych – poprzez zastosowania określonego Regulaminie trybu ich zmiany,
3) w zakresie oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach oraz opłat i prowizji – poprzez zastosowanie trybu
określonego w § 5 i 6 przy zachowaniu warunków tam określonych,
4) w zakresie innych postanowień Umowy Ramowej – w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
a) wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, bądź wydanie przez uprawnione organy
państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów,
b) zmiany funkcjonalności usług lub produktów bankowych oferowanych przez BGŻOptima niepowodujące
dodatkowych zobowiązań po stronie Klienta,
w zakresie, w jakim powoduje to konieczność dostosowania postanowień Umowy Ramowej, przy zachowaniu trybu
określonego w ust. 2-8.
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2. Z
 miany Umowy Ramowej, oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach oraz opłat i prowizji, komunikowane
są Klientowi poprzez umieszczenie ich na Stronie Internetowej BGŻOptima oraz za pośrednictwem Szyfrowanej poczty
elektronicznej, poprzez doręczenie wiadomości na Konto BGŻOptima, z podaniem terminu wejścia zmian w życie.
3. W przypadku, gdy Bank podejmuje decyzję o zmianie Umowy Ramowej, oprocentowania środków pieniężnych na
Rachunkach lub opłat i prowizji po zawarciu Umowy Ramowej, lecz jeszcze przed otrzymaniem przez Klienta Środków
Dostępu, Bank informuje Klienta o proponowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail
wskazany w Umowie Ramowej.
4. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian Umowy Ramowej, o których mowa w ust.1, w tym oprocentowania,
opłat i prowizji o których mowa w § 5 ust. 3 i § 6 ust. 3, Bank przekazuje Klientowi nie później niż 2 miesiące przed
proponowaną datą ich wejścia w życie.
5. Klient nieakceptujący proponowanych zmian, o których mowa w ust. 4, może złożyć korespondencyjnie lub w Formie
Elektronicznej, za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej, przed proponowaną przez Bank datą wejścia
ich w życie sprzeciw wobec proponowanych zmian. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją
proponowanych zmian.
6. Złożenie przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, ale niedokonanie wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 8
skutkuje wygaśnięciem Umowy bez ponoszenia opłat z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych
zmian.
7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, do dnia rozwiązania Umowy Ramowej Bank
BGŻ stosuje postanowienia Umowy Ramowej w dotychczasowym brzmieniu.
8. Klient nieakceptujący proponowanych zmian, może w każdym czasie przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian
wypowiedzieć Umowę Ramową ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.
9. Bank może wprowadzić nowe, dodatkowe usługi i produkty oferowane w ramach Umowy Ramowej, o ile Klient wyrazi
na nie zgodę i zdecyduje o korzystaniu z nich, na warunkach określonych w ofercie Banku.
Warunkowe zawarcie Umowy Ramowej
10. Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia w każdym z następujących przypadków:
1) niedokonania inicjującego przelewu kwoty co najmniej 1 PLN na wskazany w Umowie Ramowej Rachunek Główny lub
2) negatywnej weryfikacji Klienta (rozumianej jako wystąpienie rozbieżności pomiędzy Danymi wskazanymi przez Klienta
w Umowie Ramowej a danymi zawartymi w inicjującym przelewie).
Wypowiedzenie Umowy Ramowej, zamknięcie Rachunków
11. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Ramową lub złożyć Dyspozycję zamknięcia dowolnego Rachunku
Celowego, Rachunku Lokaty Terminowej, lub Portfela Inwestycyjnego. Zamknięcie Rachunku Głównego dokonywane
jest w trybie wypowiedzenia Umowy Ramowej. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, złożenie Dyspozycji
zamknięcia Rachunku Celowego, lub Rachunku Lokaty Terminowej oznacza wypowiedzenie umowy o prowadzenie
Rachunku, którego dana Dyspozycja dotyczy. Dyspozycja zamknięcia Portfela Inwestycyjnego oznacza rezygnację
z usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy świadczonych
przez BGŻOptima w ramach Umowy Ramowej.
12. Wypowiedzenie Umowy Ramowej i Dyspozycje zamknięcia dowolnego Rachunku oraz Portfela Inwestycyjnego składane
są przez Klienta w Formie Elektronicznej, za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej.
13. Dyspozycja zamknięcia Rachunku Lokaty Terminowej (zerwanie lokaty) może być również składana na elektronicznym
formularzu dostępnym w ramach Konta BGŻOptima.
14. Z chwilą otrzymania przez Bank złożonej przez Klienta Dyspozycji zamknięcia Rachunku Lokaty Terminowej Bank
dokonuje zamknięcia takiego Rachunku.
15. Okres wypowiedzenia Umowy Ramowej przez Posiadacza wynosi 1 miesiąc i liczony jest od dnia doręczenia Bankowi
wypowiedzenia. Okres realizacji przez Bank złożonej przez Posiadacza Dyspozycji zamknięcia Rachunku Celowego lub
Portfela Inwestycyjnego wynosi 5 dni roboczych i liczony jest od dnia złożenia Dyspozycji zamknięcia.
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16. Bank może wypowiedzieć Umowę Ramową lub umowę dowolnego Rachunku tylko z następujących przyczyn:
1) podanie przez Klienta przy zawarciu lub w trakcie realizacji Umowy Ramowej informacji nieprawdziwych, uzasadniających
stwierdzenie, że gdyby Bank nie działał pod wpływem tych informacji nie zawarłby Umowy Ramowej lub zawarł ją na innych
warunkach, w tym posłużenie się dokumentami nieprawdziwymi, przerobionymi, podrobionymi, lub
2) utrata przez Klienta statusu Rezydenta, lub
3) naruszenie przez Klienta postanowień Umowy Ramowej lub Regulaminu, dotyczących obowiązku ochrony Środków
Dostępu, obowiązku udzielenia Bankowi informacji niezbędnych dla wywiązania się przez Bank z obowiązków nałożonych
Szczególnymi Przepisami Prawa, lub
4) wycofanie z oferty Banku produktu lub usług będących przedmiotem Umowy Ramowej, przy czym wycofanie to może
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia rezygnacji z oferowania przez Bank tego produktu lub usługi nowym
klientom, o której Klient informowany jest z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 1 miesiąc.
17. Niezależnie od postanowień ust. 16, Bank może także wypowiedzieć Umowę Ramową lub umowę dowolnego Rachunku,
jeżeli odpowiednio – Rachunek Główny lub inny Rachunek – nie wykazuje przez okres 2 lat żadnych obrotów, z wyjątkiem
okresowego dopisywania odsetek.
18. Okres wypowiedzenia Umowy Ramowej lub umowy Rachunku dla Banku, wynosi 2 miesiące i liczony jest od dnia doręczenia
Klientowi za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na aktualnie dostępny w Systemie adres
korespondencyjny Klienta wypowiedzenia. W oświadczeniu o wypowiedzeniu Bank podaje przyczyny wypowiedzenia.
19. W przypadku wypowiedzenia Umowy Ramowej przez Bank, rozwiązanie Umowy Ramowej w części dotyczącej otwartych
Rachunków Lokat Terminowych następuje z upływem przypadającego najpóźniej Terminu Zapadalności Lokaty.
20. Umowa Ramowa, ani umowy Rachunków zawarte na jej podstawie, nie ulegają rozwiązaniu z chwilą śmierci Klienta.
Prawo Klienta do odstąpienia od Umowy Ramowej
21. Klient może odstąpić od Umowy Ramowej bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy Ramowej wymaga formy pisemnej. Na życzenie Klienta COK udostępnia formularz oświadczenia
o odstąpieniu.
22. W przypadku odstąpienia od Umowy Ramowej, Umowa Ramowa uważana jest za niezawartą, a Klient zwolniony jest
z wszelkich zobowiązań, w tym także ewentualnych opłat i prowizji naliczonych zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji,
z zastrzeżeniem ust. 23 i 24.
23. W przypadku zrealizowania przez Bank Dyspozycji Klienta przed doręczeniem do Banku oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy Ramowej, Bank nalicza opłaty i prowizje za rzeczywiście dokonane czynności, zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat
i Prowizji.
24. Odstąpienie od Umowy Ramowej nie ma wpływu na zlecone przez Klienta i zrealizowane Dyspozycje dotyczące transakcji na
Jednostkach Uczestnictwa. W wypadku dokonania takich transakcji przed doręczeniem do Banku oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy Ramowej Klient pozostaje zobowiązany do zapłaty wszystkich związanych z nimi kosztów i opłat.
25. Odstąpienie od Umowy Ramowej, jak również rozwiązanie Umowy Ramowej, jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia
w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia, chyba że co innego wynika z zaakceptowanych przez Klienta Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia.
8. W § 12 ust. 4 wyrazy „w formie elektronicznej na podstawie art. 7 Prawa Bankowego” zastępuje się wyrazami „w Formie
Elektronicznej”;
9. Skreśla się § 12a, jego treść została przeniesiona i zaktualizowana w § 8;
10. W § 14 ust. 2 po wyrazach „odpowiednie dla Klienta” dodaje się wyrazy „,a Klient nie będzie korzystał z ochrony, jaką
zapewniałoby Klientowi wypełnienie przez Bank obowiązku, o którym mowa w § 15 Rozporządzenia”;
11. W „Oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji” skreśla się wyrazy „, koszty sądowe oraz wszelkie inne koszty
i wydatki niezbędne do dochodzenia praw przez Bank”;
12. Wyodrębnia się „Oświadczenie o obciążaniu Rachunków Klienta opłatami i prowizjami”;
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Umowa Ramowa Konto Wspólne BGŻOptima
1. Kapitał zakładowy Banku w wysokości „43.136.764 zł” zastępuje się kapitałem zakładowym w wysokości „51.136.764 zł”;
2. W § 1 ust. 1:
– w pkt 2 po wyrazie „Celowych” dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem Optima Duo Saver*”;
– w pkt 3 po wyrazie „Terminowych” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem Rachunków Lokat Inwestycyjnych*”;
3. W § 4:
– w ust. 8 odniesienie do „ust. 10” zastępuje się odniesieniem do ust. „10 – 11”;
– dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. W przypadku Rachunku Optima Saver kwota dodatkowego zasilenia tego rachunku w miesiącu kalendarzowym nie
może przekroczyć 100% ustalonej na potrzeby regularnego zasilania tego rachunku Zadeklarowanej Kwoty OS.*”;
– w ust. 15 (dawny ust. 14) odniesienie do „ust. 15” zastępuje się odniesieniem do „ust. 16”;
– w ust. 19 (dawny ust. 18) godzinę „18:00” zastępuje się godziną „24:00”;
– w ust. 22 (dawny ust. 21) odniesienie do „ust. 22 – 23” zastępuje się odniesieniem do „ust. 23 – 24”;
– w ust. 25 (dawny ust. 24) odniesienie do „ust. 21” zastępuje się odniesieniem do „ust. 22”
4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Oprocentowanie Rachunków
1. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Lokat oprocentowane są według stałej stopy procentowej określonej
w Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej i potwierdzeniu przyjęcia Dyspozycji. Odsetki od środków pieniężnych
zgromadzonych na Rachunku Lokaty Terminowej są wypłacane:
1) po upływie Terminu Zapadalności Lokaty lub
2)	po wcześniejszym rozwiązaniu umowy Rachunku Lokaty Terminowej (zerwaniu lokaty), gdy umowa Rachunku Lokaty
Terminowej przewiduje wypłatę w takim przypadku odsetek lub
3)	w terminie przypadającym w czasie trwania umowy Rachunku Lokaty Terminowej, gdy umowa Rachunku Lokaty
Terminowej przewiduje wypłatę odsetek w takim terminie.
2. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Oszczędnościowych są oprocentowane według zmiennej stopy
procentowej. Aktualna wysokość stosowanej stopy procentowej podawana jest do wiadomości Klienta w Tabeli
Oprocentowania, udostępnionej na stronie internetowej BGŻOptima. Od środków pieniężnych wpłaconych na Rachunek
i wypłaconych w tym samym dniu, nie nalicza się odsetek. Na dzień zawarcia Umowy Ramowej standardowa stopa
procentowa dla:
1) Rachunku Głównego oraz Rachunków Celowych innych niż Rachunek Optima wynosi <wartość uzupełniana na
podstawie aktualnej Tabeli Oprocentowania> w skali roku,
2) Rachunku Optima Saver wynosi <wartość uzupełniana na podstawie aktualnej Tabeli Oprocentowania> w skali roku.
3. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych są dopisywane na koniec danego
miesiąca kalendarzowego.
4. Bank okresowo może wprowadzić wyższe, w stosunku do aktualnie obowiązującej stopy procentowej, o której mowa w ust.
2, stałe w okresie promocji oprocentowanie promocyjne dla całości bądź części środków pieniężnych zgromadzonych
na Rachunku Głównym, Rachunkach Celowych oraz Rachunkach Optima Saver. Aktualne zasady promocji, w tym jej
okres oraz wysokość promocyjnej stopy procentowej podawane są do wiadomości Klienta w Tabeli Oprocentowania.
Ponadto, Klienci informowani są o okresie promocji, wysokości promocyjnej stopy procentowej i innych zasadach
promocji za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej, poprzez doręczenie wiadomości na Konto BGŻOptima,
a w przypadku Klientów, którzy nie otrzymali jeszcze Środków Dostępu – za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail wskazany w Umowie Ramowej.
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5. Bank może ustalić zróżnicowane stopy procentowe dla Rachunków Oszczędnościowych, w zależności od wysokości
zgromadzonych na tych Rachunkach środków pieniężnych oraz rodzaju Konta BGŻOptima, w ramach którego prowadzony
jest dany Rachunek.
6. Do obliczania kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na Rachunkach przyjmuje się
rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków pieniężnych na danym Rachunku, z wyłączeniem dnia, w którym następuje
ich wypłata. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a w przypadku roku przestępnego – 366 dni”;
5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zmiana oprocentowania zmiennego
1. Bank może dokonywać zmiany oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach Oszczędnościowych w czasie
trwania Umowy Ramowej, jeżeli nastąpiła zmiana czynników, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2. Zaistnienie
przynajmniej jednej ze zmian, o których mowa w ust. 3 może być podstawą do jednokrotnego obniżenia oprocentowania,
które może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał.
2. Bank może dokonać w każdym czasie podwyższenia wysokości oprocentowania.
3. Obniżenie wysokości oprocentowania może być dokonane, jeżeli w okresie od dnia ustalenia wysokości oprocentowania
do dnia podjęcia przez Bank decyzji o zaproponowaniu nowych stawek, nastąpi zmiana przynajmniej jednego
z następujących czynników:
1) obniżenie Stopy referencyjnej NBP, Stopy lombardowej NBP lub Stopy depozytowej NBP, o co najmniej 0,25 punktu
procentowego
2) podwyższenie Stopy rezerwy obowiązkowej, o co najmniej 0,25 punktu procentowego,
3) obniżenie stawek WIBID (ON, TN, 1W, 2W, 1M, 3M, 6M, 9M, 1Y), określających koszt pozyskania środków pieniężnych na
krajowym rynku międzybankowym, o co najmniej 0,1 punktu procentowego,
4) obniżenie poziomu Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o co najmniej 2 punkty procentowe,
5) obniżenie rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa w Polsce, o co najmniej 0,1 punktu
procentowego; informacja o rentowności bonów skarbowych jest publikowana na stronie internetowej www.nbp.
pl w informacjach o oprocentowaniu rządowych papierów dłużnych, a także jest dostępna w prasie finansowej i na
stronach internetowych serwisów finansowych.
4. Obniżenie oprocentowania następuje zgodnie z § 9 ust. 2 – 8.
6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Opłaty i prowizje
1. Za czynności związane z wykonywaniem Umowy Ramowej Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą na
dzień dokonania czynności Tabelą Opłat i Prowizji. Informacja o obowiązujących w dniu zawarcia Umowy Ramowej
stawkach opłat i prowizji stanowi załącznik do Umowy Ramowej.
2. Bank może w każdym czasie dokonać obniżenia wysokości stawek opłat i prowizji związanych z realizacją Umowy
Ramowej.
3. Podwyższenie opłat i prowizji związanych z realizacją Umowy Ramowej może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Za
ważne przyczyny uznaje się:
1) wzrost poziomu cen, określany na podstawie ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny wskaźników cen towarów
i usług konsumpcyjnych, jeżeli w okresie od dnia ustalenia wysokości opłaty lub prowizji do dnia podjęcia przez Bank
decyzji o zaproponowaniu Klientowi nowej stawki w tym zakresie wzrost ten wynosi, co najmniej 2 procent,
2) wzrost kosztów ponoszonych przez Bank na rzecz innych podmiotów w związku z wykonywaniem zawartej
z Posiadaczem Umowy Ramowej, jeżeli wynosi on co najmniej 2 procent,
z uwzględnieniem ust. 4.
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4. Zaistnienie ważnej przyczyny, o której mowa w ust. 3, uprawnia Bank do podwyższenia opłat lub prowizji, na które dany
czynnik ma wpływ.
5. Podwyższenie opłat i prowizji następuje zgodnie z § 9 ust. 2-8.”;
7. W § 8 ust. 1 wyrazy „formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami art. 7 Prawa Bankowego” zastępuje się wyrazami
„w Formie Elektronicznej”;
8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Zmiana, wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Ramowej
1. Umowa Ramowa może zostać zmieniona:
1) w drodze pisemnego aneksu do Umowy Ramowej, przy czym dla uniknięcia wątpliwości strony dopuszczają w tym
zakresie zachowanie Formy Elektronicznej, a także:
2) w zakresie Danych – poprzez zastosowania określonego Regulaminie trybu ich zmiany,
3) w zakresie oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach oraz opłat i prowizji – poprzez zastosowanie trybu
określonego w § 6 i 7 przy zachowaniu warunków tam określonych,
4) w zakresie innych postanowień Umowy Ramowej – w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
a) wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, bądź wydanie przez uprawnione organy
państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów,
b) zmiany funkcjonalności usług lub produktów bankowych oferowanych przez BGŻOptima niepowodujące
dodatkowych zobowiązań po stronie Klienta,
w zakresie, w jakim powoduje to konieczność dostosowania postanowień Umowy Ramowej, przy zachowaniu trybu
określonego w ust. 2–8.
2. Zmiany Umowy Ramowej, oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach oraz opłat i prowizji, komunikowane
są Klientom poprzez umieszczenie ich na Stronie Internetowej BGŻOptima oraz za pośrednictwem Szyfrowanej poczty
elektronicznej, poprzez doręczenie wiadomości na Konto BGŻOptima, z podaniem terminu wejścia zmian w życie.
Współposiadaczowi Konta informacje o zmianach Umowy Ramowej przesyłane są pocztą elektroniczną, poprzez
wysłanie wiadomości na aktualnie dostępny w Systemie adres e-mail.
3. W przypadku, gdy Bank podejmuje decyzję o zmianie Umowy Ramowej, oprocentowania środków pieniężnych na
Rachunkach lub opłat i prowizji po zawarciu Umowy Ramowej, lecz jeszcze przed otrzymaniem przez Uprawnionego
Posiadacza Środków Dostępu, Bank informuje Uprawnionego Posiadacza o proponowanych zmianach za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Umowie Ramowej.
4. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian Umowy Ramowej, o których mowa w ust.1, w tym oprocentowania,
opłat i prowizji o których mowa w § 6 ust. 3 i 7 ust. 3, Bank przekazuje Klientom nie później niż 2 miesiące przed
proponowaną datą ich wejścia w życie.
5. Klienci nieakceptujący proponowanych zmian, o których mowa w ust. 3, mogą złożyć korespondencyjnie lub w Formie
Elektronicznej, za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej, przed proponowaną przez Bank datą wejścia
ich w życie sprzeciw wobec proponowanych zmian. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją
proponowanych zmian.
6. Złożenie przez Klientów oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, ale niedokonanie wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust.
7 skutkuje wygaśnięciem Umowy bez ponoszenia opłat z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych
zmian.
7. W przypadku złożenia przez Klientów oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, do dnia rozwiązania Umowy Ramowy Bank
stosuje postanowienia Umowy Ramowej w dotychczasowym brzmieniu.
8. Klienci nieakceptujący proponowanych zmian, może w każdym czasie przed dniem wejścia w życie proponowanych
zmian wypowiedzieć Umowę Ramową ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.
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Warunkowe zawarcie Umowy Ramowej
9. Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia w każdym z następujących przypadków:
1) niedokonania przez któregokolwiek z Klientów inicjującego przelewu kwoty co najmniej 1 PLN na wskazany w Umowie
Ramowej Rachunek Główny lub
2) negatywnej weryfikacji któregokolwiek z Klientów (rozumianej jako wystąpienie rozbieżności pomiędzy Danymi
wskazanymi przez Klienta w Umowie Ramowej a danymi zawartymi w inicjującym przelewie).
Wypowiedzenie Umowy Ramowej, zamknięcie Rachunków
10. Każdy z Klientów może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Ramową lub złożyć Dyspozycję zamknięcia dowolnego
Rachunku Celowego lub Rachunku Lokaty Terminowej. Zamknięcie Rachunku Głównego dokonywane jest w trybie
wypowiedzenia Umowy Ramowej. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, złożenie Dyspozycji zamknięcia
Rachunku Celowego, lub Rachunku Lokaty Terminowej oznacza wypowiedzenie umowy o prowadzenie Rachunku,
którego dana Dyspozycja dotyczy.
11. Wypowiedzenie Umowy Ramowej i Dyspozycje zamknięcia dowolnego Rachunku składane są przez Uprawnionego
Posiadacza Konta w Formie Elektronicznej, za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej.
12. Dyspozycja zamknięcia Rachunku Lokaty Terminowej (zerwanie lokaty) może być również składana przez Uprawnionego
Posiadacza Konta na elektronicznym formularzu dostępnym w ramach Konta BGŻOptima.
13. Wypowiedzenie Umowy Ramowej lub Dyspozycja zamknięcia dowolnego Rachunku Celowego lub Rachunku Lokaty
Terminowej składana przez Współposiadacza Konta wymaga zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie
poświadczonym.
14. W przypadku otrzymania od Uprawnionego Posiadacza Konta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ramowej lub
Dyspozycji zamknięcia Rachunku, BGŻOptima powiadamia o tym fakcie Współposiadacza Konta za pośrednictwem
poczty elektronicznej na aktualnie dostępny w Systemie adres e-mail.
15. Z chwilą otrzymania przez Bank złożonej przez Klienta Dyspozycji zamknięcia Rachunku Lokaty Terminowej Bank
dokonuje zamknięcia takiego Rachunku.
16. Okres wypowiedzenia Umowy Ramowej przez Klienta wynosi 1 miesiąc i liczony jest od dnia doręczenia Bankowi
wypowiedzenia. Okres realizacji przez Bank złożonej przez Klienta Dyspozycji zamknięcia Rachunku Celowego wynosi
5 dni roboczych i liczony jest od dnia złożenia Dyspozycji zamknięcia.
17. Bank może wypowiedzieć Umowę Ramową lub umowę dowolnego Rachunku tylko z ważnych przyczyn. Za ważne
przyczyny uznaje się:
1) podanie przez Klientów przy zawarciu lub w trakcie realizacji Umowy Ramowej informacji nieprawdziwych,
uzasadniających stwierdzenie, że gdyby Bank nie działał pod wpływem tych informacji nie zawarłby Umowy Ramowej
lub zawarł ją na innych warunkach, w tym posłużenie się dokumentami nieprawdziwymi, przerobionymi, podrobionym,
lub
2) utrata przez Klientów statusu Rezydenta, lub
3) naruszenie przez Klientów postanowień Umowy Ramowej lub Regulaminu, dotyczących obowiązku ochrony Środków
Dostępu, obowiązku udzielenia Bankowi informacji niezbędnych dla wywiązania się przez Bank z obowiązków
nałożonych Szczególnymi Przepisami Prawa, lub,
4) wycofanie z oferty Banku produktu lub usług będących przedmiotem Umowy Ramowej, przy czym wycofanie to może
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia rezygnacji z oferowania przez Bank tego produktu lub usługi
nowym klientom, o której Klienci informowani są z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 1 miesiąc.
18. Niezależnie od postanowień ust. 17, Bank może także wypowiedzieć Umowę Ramową lub umowę dowolnego Rachunku,
jeżeli odpowiednio – Rachunek Główny lub inny Rachunek – nie wykazuje przez okres 2 lat żadnych obrotów, z wyjątkiem
okresowego dopisywania odsetek.
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19. Okres wypowiedzenia Umowy Ramowej lub umowy Rachunku dla Banku, wynosi 2 miesiące i liczony jest od dnia
doręczenia Uprawnionemu Posiadaczowi Konta za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na
aktualnie dostępny w Systemie adres korespondencyjny ze skutkiem dla obu Klientów. W oświadczeniu o wypowiedzeniu
Bank podaje przyczyny wypowiedzenia.
20. W przypadku wypowiedzenia Umowy Ramowej przez Bank, rozwiązanie Umowy Ramowej w części dotyczącej
otwartych Rachunków Lokat Terminowych następuje z upływem przypadającego najpóźniej Terminu Zapadalności
Lokaty.
21. Umowa Ramowa, ani umowy Rachunków zawarte na jej podstawie, nie ulegają rozwiązaniu z chwilą śmierci
któregokolwiek z, lub obu Klientów.
Prawo Klientów do odstąpienia od Umowy Ramowej
22. Każdy z Klientów może odstąpić od Umowy Ramowej bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Ramowej wymaga formy pisemnej. Na życzenie Klienta COK udostępnia
formularz oświadczenia o odstąpieniu.
23. W przypadku odstąpienia od Umowy Ramowej, Umowa Ramowa uważana jest za niezawartą, a Klienci zwolnieni są
z wszelkich zobowiązań, w tym także ewentualnych opłat i prowizji naliczonych zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat
i Prowizji, z zastrzeżeniem ust. 24.
24. W przypadku zrealizowania przez Bank Dyspozycji Klienta przed doręczeniem do Banku oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy Ramowej, Bank nalicza opłaty i prowizje za rzeczywiście dokonane czynności bankowe zgodnie z obowiązującą
Tabelą Opłat i Prowizji.”;
9. W § 13 ust. 4 wyrazy „w formie elektronicznej na podstawie art. 7 Prawa Bankowego” zastępuje się wyrazami „w Formie
Elektronicznej”;
10. Skreśla się § 13a, jego treść została przeniesiona i zaktualizowana w § 9;
11. W § 16 ust. 2 pkt 1 skreśla się odniesienie „(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.)”;
12. W „Oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji” skreśla się wyrazy „, koszty sądowe oraz wszelkie inne koszty
i wydatki niezbędne do dochodzenia praw przez Bank”;
13. Wyodrębnia się „Oświadczenie o obciążaniu Rachunków Klienta opłatami i prowizjami”.
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Umowa Ramowa Konto BGŻOptima Junior
1. Kapitał zakładowy Banku w wysokości „43.136.764 zł” zastępuje się kapitałem zakładowym w wysokości „51.136.764 zł”;
2. W § 1 ust. 1:
– w pkt 2 po wyrazie „Celowych” dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem Optima Duo Saver*”;
– w pkt 3 po wyrazie „Terminowych” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem Rachunków Lokat Inwestycyjnych*”;
3. W § 3:
– w ust. 10 odniesienie do „ust. 12” zastępuje się odniesieniem do „ust. 12 – 13”;
– dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. W przypadku Rachunku Optima Saver kwota dodatkowego zasilenia tego rachunku w miesiącu kalendarzowym nie
może przekroczyć 100% ustalonej na potrzeby regularnego zasilania tego rachunku Zadeklarowanej Kwoty OS.*”;
– w ust. 17 (dawny ust. 16) do „ust. 17” zastępuje się odniesieniem do „ust. 18”;
– w ust. 21 (dawny ust. 20) godzinę „18:00” zastępuje się godziną „24:00”;
– w ust. 24 (dawny ust. 23) odniesienie do „ust. 24 – 25” zastępuje się odniesieniem do „ust. 25 – 26”;
– w ust. 27 (dawny ust. 26) odniesienie do „ust. 23” zastępuje się odniesieniem do „ust. 24”;
4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Oprocentowanie Rachunków
1. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Lokat Terminowych oprocentowane są według stałej stopy procentowej
określonej w Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej i potwierdzeniu przyjęcia Dyspozycji. Odsetki od środków
pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty Terminowej są wypłacane:
1) po upływie Terminu Zapadalności Lokaty lub
2) po wcześniejszym rozwiązaniu umowy Rachunku Lokaty Terminowej (zerwaniu lokaty), gdy umowa Rachunku Lokaty
Terminowej przewiduje wypłatę w takim przypadku odsetek lub
3) w terminie przypadającym w czasie trwania umowy Rachunku Lokaty Terminowej, gdy umowa Rachunku Lokaty
Terminowej przewiduje wypłatę odsetek w takim terminie.
2. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Oszczędnościowych są oprocentowane według zmiennej stopy
procentowej. Aktualna wysokość stosowanej stopy procentowej podawana jest do wiadomości Klienta w Tabeli
Oprocentowania, udostępnionej na stronie internetowej BGŻOptima. Od środków pieniężnych wpłaconych na Rachunek
i wypłaconych w tym samym dniu, nie nalicza się odsetek. Na dzień zawarcia Umowy Ramowej standardowa stopa
procentowa dla:
1) Rachunku Głównego oraz Rachunków Celowych innych niż Rachunek Optima Saver* wynosi <wartość uzupełniana na
podstawie aktualnej Tabeli Oprocentowania> w skali roku,
2) Rachunku Optima Saver wynosi <wartość uzupełniana na podstawie aktualnej Tabeli Oprocentowania> w skali roku*.
3. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych są dopisywane na koniec danego
miesiąca kalendarzowego.
4. Bank okresowo może wprowadzić wyższe, w stosunku do aktualnie obowiązującej stopy procentowej, o której mowa w ust.
2, stałe w okresie promocji oprocentowanie promocyjne dla całości bądź części środków pieniężnych zgromadzonych
na Rachunku Głównym, Rachunkach Celowych, w tym Rachunkach Optima Saver*. Aktualne zasady promocji, w tym jej
okres oraz wysokość promocyjnej stopy procentowej podawane są do wiadomości Klienta w Tabeli Oprocentowania.
Ponadto, Klienci informowani są o okresie promocji, wysokości promocyjnej stopy procentowej i innych zasadach
promocji za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej, poprzez doręczenie wiadomości na Konto BGŻOptima,
a w przypadku Klientów, którzy nie otrzymali jeszcze Środków Dostępu – za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail wskazany w Umowie Ramowej.
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5. Bank może ustalić zróżnicowane stopy procentowe dla Rachunków Oszczędnościowych, w zależności od wysokości
zgromadzonych na tych Rachunkach środków pieniężnych oraz rodzaju Konta BGŻOptima, w ramach którego prowadzony
jest dany Rachunek.
6. Do obliczania kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na Rachunkach przyjmuje się
rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków pieniężnych na danym Rachunku, z wyłączeniem dnia, w którym następuje
ich wypłata. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a w przypadku roku przestępnego – 366 dni.”;
5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zmiana oprocentowania zmiennego
1. Bank może dokonywać zmiany oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach Oszczędnościowych w czasie
trwania Umowy Ramowej, jeżeli nastąpiła zmiana czynników, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2. Zaistnienie
przynajmniej jednej ze zmian, o których mowa w ust. 3 może być podstawą do jednokrotnego obniżenia oprocentowania,
które może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał.
2. Bank może dokonać w każdym czasie podwyższenia wysokości oprocentowania.
3. Obniżenie wysokości oprocentowania może być dokonane, jeżeli w okresie od dnia ustalenia wysokości oprocentowania
do dnia podjęcia przez Bank decyzji o zaproponowaniu nowych stawek, nastąpi zmiana przynajmniej jednego
z następujących czynników:
1) obniżenie Stopy referencyjnej NBP, Stopy lombardowej NBP lub Stopy depozytowej NBP, o co najmniej 0,25 punktu
procentowego
2) podwyższenie Stopy rezerwy obowiązkowej, o co najmniej 0,25 punktu procentowego,
3) obniżenie stawek WIBID (ON, TN, 1W, 2W, 1M, 3M, 6M, 9M, 1Y), określających koszt pozyskania środków pieniężnych na
krajowym rynku międzybankowym, o co najmniej 0,1 punktu procentowego,
4) obniżenie poziomu Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o co najmniej 2 punkty procentowe,
5) o
 bniżenie rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa w Polsce, o co najmniej 0,1 punktu
procentowego; informacja o rentowności bonów skarbowych jest publikowana na stronie internetowej www.nbp.
pl w informacjach o oprocentowaniu rządowych papierów dłużnych, a także jest dostępna w prasie finansowej i na
stronach internetowych serwisów finansowych.
4. Obniżenie oprocentowania następuje zgodnie z § 8 ust. 2 – 8.”;
6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Opłaty i prowizje
1. Za czynności związane z wykonywaniem Umowy Ramowej Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą na
dzień dokonania czynności Tabelą Opłat i Prowizji. Informacja o obowiązujących w dniu zawarcia Umowy Ramowej
stawkach opłat i prowizji stanowi załącznik do Umowy Ramowej.
2. Bank może w każdym czasie dokonać obniżenia wysokości stawek opłat i prowizji związanych z realizacją Umowy
Ramowej.
3. Podwyższenie opłat i prowizji związanych z realizacją Umowy Ramowej może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Za
ważne przyczyny uznaje się:
1) wzrost poziomu cen, określany na podstawie ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny wskaźników cen towarów
i usług konsumpcyjnych, jeżeli w okresie od dnia ustalenia wysokości opłaty lub prowizji do dnia podjęcia przez Bank
decyzji o zaproponowaniu Klientowi nowej stawki w tym zakresie wzrost ten wynosi, co najmniej 2 procent,
2) wzrost kosztów ponoszonych przez Bank na rzecz innych podmiotów w związku z wykonywaniem zawartej
z Posiadaczem Umowy Ramowej, jeżeli wynosi on co najmniej 2 procent,
z uwzględnieniem ust. 4.
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4. Zaistnienie ważnej przyczyny, o której mowa w ust. 3, uprawnia Bank do podwyższenia opłat lub prowizji, na które dany
czynnik ma wpływ.
5. Podwyższenie opłat i prowizji następuje zgodnie z § 8 ust. 2 – 8.”;
7. W § 7 ust. 1 wyrazy „w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami art. 7 Prawa Bankowego” zastępuje się wyrazami
„w Formie Elektronicznej”;
8. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zmiana, wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Ramowej
1. Umowa Ramowa może zostać zmieniona:
1) w drodze pisemnego aneksu do Umowy Ramowej, przy czym dla uniknięcia wątpliwości strony dopuszczają w tym
zakresie zachowanie Formy Elektronicznej, a także:
2) w zakresie Danych – poprzez zastosowania określonego Regulaminie trybu ich zmiany,
3) w zakresie oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach oraz opłat i prowizji – poprzez zastosowanie trybu
określonego w § 5 i 6 przy zachowaniu warunków tam określonych,
4) w zakresie innych postanowień Umowy Ramowej – w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
a) wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, bądź wydanie przez uprawnione organy
państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów,
b) zmiany funkcjonalności usług lub produktów bankowych oferowanych przez BGŻOptima niepowodujące
dodatkowych zobowiązań po stronie Klienta,
w zakresie, w jakim powoduje to konieczność dostosowania postanowień Umowy Ramowej, przy zachowaniu trybu
określonego w ust. 2-8.
2. Zmiany Umowy Ramowej, oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach oraz opłat i prowizji, komunikowane
są Klientowi poprzez umieszczenie ich na Stronie Internetowej BGŻOptima oraz za pośrednictwem Szyfrowanej poczty
elektronicznej, poprzez doręczenie wiadomości na Konto BGŻOptima, z podaniem terminu wejścia zmian w życie.
3. W przypadku, gdy Bank podejmuje decyzję o zmianie Umowy Ramowej, oprocentowania środków pieniężnych na
Rachunkach lub opłat i prowizji po zawarciu Umowy Ramowej, lecz jeszcze przed otrzymaniem przez Klienta Środków
Dostępu, Bank informuje Klienta o proponowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail
wskazany w Umowie Ramowej.
4. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian Umowy Ramowej, o których mowa w ust.1, w tym oprocentowania,
opłat i prowizji o których mowa w § 5 ust. 3 i § 6 ust. 3, Bank przekazuje Klientowi nie później niż 2 miesiące przed
proponowaną datą ich wejścia w życie.
5. Klient nieakceptujący proponowanych zmian, o których mowa w ust. 4, może złożyć korespondencyjnie lub w Formie
Elektronicznej, za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej, przed proponowaną przez Bank datą wejścia
ich w życie sprzeciw wobec proponowanych zmian. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją
proponowanych zmian.
6. Złożenie przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, ale niedokonanie wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 7
skutkuje wygaśnięciem Umowy bez ponoszenia opłat z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych
zmian.
7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, do dnia rozwiązania Umowy Ramowej Bank
BGŻ stosuje postanowienia Umowy Ramowej w dotychczasowym brzmieniu.
8. Klient nieakceptujący proponowanych zmian, może w każdym czasie przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian
wypowiedzieć Umowę Ramową ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.
9. Bank może wprowadzić nowe, dodatkowe usługi i produkty oferowane w ramach Umowy Ramowej, o ile Posiadacz wyrazi
zgodę i zdecyduje o korzystaniu z nich, na warunkach określonych w ofercie Banku.
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Warunkowe zawarcie Umowy Ramowej
10. Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia w każdym z następujących przypadków:
1) niedokonania inicjującego przelewu kwoty co najmniej 1 PLN na wskazany w Umowie Ramowej Rachunek Główny lub
2) negatywnej weryfikacji Klienta (rozumianej jako wystąpienie rozbieżności pomiędzy Danymi wskazanymi przez Klienta
w Umowie Ramowej a danymi zawartymi w inicjującym przelewie).
Wypowiedzenie Umowy Ramowej, zamknięcie Rachunków
11. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Ramową lub złożyć Dyspozycję zamknięcia dowolnego Rachunku
Celowego lub Rachunku Lokaty Terminowej. Zamknięcie Rachunku Głównego dokonywane jest w trybie wypowiedzenia
Umowy Ramowej. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, złożenie Dyspozycji zamknięcia Rachunku Celowego
lub Rachunku Lokaty Terminowej oznacza wypowiedzenie umowy o prowadzenie Rachunku, którego dana Dyspozycja
dotyczy.
12. Wypowiedzenie Umowy Ramowej i Dyspozycje zamknięcia dowolnego Rachunku składane są przez Klienta w Formie
Elektronicznej, za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej.
13. Dyspozycja zamknięcia Rachunku Lokaty Terminowej (zerwanie lokaty) może być również składana na elektronicznym
formularzu dostępnym w ramach Konta BGŻOptima.
14. Z chwilą otrzymania przez Bank złożonej przez Klienta Dyspozycji zamknięcia Rachunku Lokaty Terminowej Bank
dokonuje zamknięcia takiego Rachunku.
15. Okres wypowiedzenia Umowy Ramowej przez Klienta wynosi 1 miesiąc i liczony jest od dnia doręczenia Bankowi
wypowiedzenia. Okres realizacji przez Bank złożonej przez Klienta Dyspozycji zamknięcia Rachunku Celowego wynosi
5 dni roboczych i liczony jest od dnia złożenia Dyspozycji zamknięcia.
16. Bank może wypowiedzieć Umowę Ramową lub umowę dowolnego Rachunku tylko z następujących przyczyn:
1) podanie przez Klienta przy zawarciu lub w trakcie realizacji Umowy Ramowej informacji nieprawdziwych,
uzasadniających stwierdzenie, że gdyby Bank nie działał pod wpływem tych informacji nie zawarłby Umowy Ramowej
lub zawarł ją na innych warunkach, w tym posłużenie się dokumentami nieprawdziwymi, przerobionymi, podrobionymi,
lub
2) utrata przez Klienta statusu Rezydenta, lub
3) naruszenie przez Klienta postanowień Umowy Ramowej lub Regulaminu, dotyczących obowiązku ochrony Środków
Dostępu, obowiązku udzielenia Bankowi informacji niezbędnych dla wywiązania się przez Bank z obowiązków
nałożonych Szczególnymi Przepisami Prawa, lub
4) wycofanie z oferty Banku produktu lub usług będących przedmiotem Umowy Ramowej, przy czym wycofanie to może
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia rezygnacji z oferowania przez Bank tego produktu lub usługi
nowym klientom, o której Klient informowany jest z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 1 miesiąc.
17. Niezależnie od postanowień ust. 16, Bank może także wypowiedzieć Umowę Ramową lub umowę dowolnego Rachunku,
jeżeli odpowiednio – Rachunek Główny lub inny Rachunek – nie wykazuje przez okres 2 lat żadnych obrotów, z wyjątkiem
okresowego dopisywania odsetek.
18. Okres wypowiedzenia Umowy Ramowej lub umowy Rachunku dla Banku, wynosi 2 miesiące i liczony jest od dnia doręczenia
Klientowi za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na aktualnie dostępny w Systemie adres
korespondencyjny Klienta wypowiedzenia. W oświadczeniu o wypowiedzeniu Bank podaje przyczyny wypowiedzenia.
19. W przypadku wypowiedzenia Umowy Ramowej przez Bank, rozwiązanie Umowy Ramowej w części dotyczącej otwartych
Rachunków Lokat Terminowych następuje z upływem przypadającego najpóźniej Terminu Zapadalności Lokaty.
20. Umowa Ramowa, ani umowy Rachunków zawarte na jej podstawie, nie ulegają rozwiązaniu z chwilą śmierci Klienta.
21. Umowa Ramowa, ani umowy Rachunków zawarte na jej podstawie, nie ulegają również rozwiązaniu z chwilą
przekazania przez Klienta, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3, środków pieniężnych znajdujących się na Rachunkach
Oszczędnościowych Klienta na rzecz wskazanego w Umowie Ramowej Małoletniego, o ile Klient nie złożył w tym zakresie
stosownej Dyspozycji.
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Prawo Klienta do odstąpienia od Umowy Ramowej
22. Klient może odstąpić od Umowy Ramowej bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy Ramowej wymaga formy pisemnej. Na życzenie Klienta COK udostępnia formularz
oświadczenia o odstąpieniu.
23. W przypadku odstąpienia od Umowy Ramowej, Umowa Ramowa uważana jest za niezawartą, a Klient zwolniony jest
z wszelkich zobowiązań, w tym także ewentualnych opłat i prowizji naliczonych zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat
i Prowizji, z zastrzeżeniem ust. 24.
24. W przypadku zrealizowania przez Bank Dyspozycji Klienta przed doręczeniem do Banku oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy Ramowej, Bank nalicza opłaty i prowizje za rzeczywiście dokonane czynności, zgodnie z obowiązującą Tabelą
Opłat i Prowizji.”;
9. W § 12 ust. 4 wyrazy „w formie elektronicznej na podstawie art. 7 Prawa Bankowego” zastępuje się wyrazami „w Formie
Elektronicznej”;
10. Skreśla się § 12a, jego treść została przeniesiona i zaktualizowana w § 8;
11. W § 14 ust. 2 pkt 1 skreśla się odniesienie „(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.)”;
12. W „Oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji” skreśla się wyrazy „, koszty sądowe oraz wszelkie inne koszty
i wydatki niezbędne do dochodzenia praw przez Bank”;
13. Wyodrębnia się „Oświadczenie o obciążaniu Rachunków Klienta opłatami i prowizjami”.
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Umowa Ramowa Konto Biznes
1. Kapitał zakładowy Banku w wysokości „43.136.764 zł” zastępuje się kapitałem zakładowym w wysokości „51.136.764 zł”;
2. W § 3:
– w ust. 8 na końcu odniesienie do pkt „10” zastępuje się odniesieniem do pkt „10 – 12”;
– dodaje się ust. 10 – 11 w brzmieniu:
„10. W przypadku Rachunku Optima Saver kwota dodatkowego zasilenia tego rachunku w miesiącu kalendarzowym nie
może przekroczyć 100% ustalonej na potrzeby regularnego zasilania tego rachunku Zadeklarowanej Kwoty OS.*
11. W przypadku Rachunku Optima Duo Saver:
1) kwota Zlecenia Stałego, na podstawie którego Klient zleca dokonywanie co miesiąc przelewu środków pieniężnych
z innego Rachunku Głównego lub Celowego na Rachunek Optima Duo Saver musi być równa Zadeklarowanej
Kwocie Zlecenia Stałego ODI,
2) Rachunek Optima Duo Saver nie może być zasilany dodatkowo ponad kwotę Zlecenia Stałego, o którym mowa
w pkt 1, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku nabycia, ponad Zadeklarowaną Kwotę Zlecenia Stałego
ODI, dodatkowych Jednostek Uczestnictwa w ramach Optima Duo Investor w danym miesiącu kalendarzowym,
dodatkowe zasilenie Optima Duo Saver w tym miesiącu jest dopuszczalne, przy czym kwota dodatkowego zasilenia
Optima Duo Saver w tym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na dokonanie
dodatkowego nabycia Jednostek Uczestnictwa.*”;
– w ust. 16 (dawny ust. 14) odniesienie do „ust. 15” zastępuje się odniesieniem do „ust. 17”;
– w ust. 20 (dawny ust. 18) godzinę „18:00” zastępuje się godziną „24:00”;
– w ust. 23 (dawny ust. 21) odniesienie do „ust. 22 – 23” zastępuje się odniesieniem do „ust. 24 – 25”;
– w ust. 26 (dawny ust. 24) odniesienie do „ust. 21” zastępuje się odniesieniem do „ust. 23”;
3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Oprocentowanie Rachunków
1. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Lokat Terminowych (z wyłączeniem Rachunków Lokat Inwestycyjnych*)
oprocentowane są według stałej stopy procentowej określonej w Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej i potwierdzeniu
przyjęcia Dyspozycji. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty Terminowej są wypłacane:
1) po upływie Terminu Zapadalności Lokaty lub
2) po wcześniejszym rozwiązaniu umowy Rachunku Lokaty Terminowej (zerwaniu lokaty), gdy umowa Rachunku Lokaty
Terminowej przewiduje wypłatę w takim przypadku odsetek lub
3) w terminie przypadającym w czasie trwania umowy Rachunku Lokaty Terminowej, gdy umowa Rachunku Lokaty Terminowej
przewiduje wypłatę odsetek w takim terminie.
2. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Lokat Inwestycyjnych oprocentowane są:
1) w okresie od dnia wniesienia środków pieniężnych do ostatniego dnia Okresu Subskrypcji – według stałej stopy procentowej,
2) w Okresie Lokacyjnym – według stopy procentowej składającej się z Oprocentowania Gwarantowanego lub Premii
Odsetkowej,
określanych każdorazowo w Dyspozycji otwarcia Lokaty Inwestycyjnej i potwierdzeniu przyjęcia Dyspozycji. Następnego dnia
po upływie Okresu Subskrypcji, BGŻOptima wypłaca na Rachunek wskazany w Dyspozycji otwarcia Lokaty Inwestycyjnej kwotę
odsetek należnych od środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie Inwestycyjnej w okresie od dnia wniesienia środków
pieniężnych do ostatniego dnia Okresu Subskrypcji Kwota należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na
Rachunku Lokaty Inwestycyjnej w Okresie Lokacyjnym jest przekazywana na Rachunek wskazany w Dyspozycji otwarcia Lokaty
Inwestycyjnej w następnym dniu po upływie Okresu Zadeklarowania wraz z kwotą środków pieniężnych z Lokaty Inwestycyjnej,
chyba że umowa Rachunku Lokaty Inwestycyjnej przewiduje zgodnie z ofertą produktową BGŻOptima możliwość wypłaty
tych odsetek w terminie przypadającym w czasie trwania umowy Rachunku Lokaty Inwestycyjnej.*
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3. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Oszczędnościowych są oprocentowane według zmiennej stopy
procentowej. Aktualna wysokość stosowanej stopy procentowej podawana jest do wiadomości Klienta w Tabeli
Oprocentowania, udostępnionej na stronie internetowej BGŻOptima. Od środków pieniężnych wpłaconych na Rachunek
i wypłaconych w tym samym dniu, nie nalicza się odsetek. Na dzień zawarcia Umowy Ramowej standardowa stopa
procentowa dla:
1) Rachunku Głównego oraz Rachunków Celowych innych niż Rachunek Optima Saver i Optima Duo Saver wynosi
<wartość uzupełniana na podstawie aktualnej Tabeli Oprocentowania> w skali roku,
2) Rachunku Optima Saver wynosi <wartość uzupełniana na podstawie aktualnej Tabeli Oprocentowania> w skali roku,*
3) Rachunku Optima Duo Saver wynosi <wartość uzupełniana na podstawie aktualnej Tabeli Oprocentowania> w skali
roku,*
4. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych są dopisywane na koniec danego
miesiąca kalendarzowego.
5. Bank okresowo może wprowadzić wyższe, w stosunku do aktualnie obowiązującej stopy procentowej, o której mowa w ust.
3, stałe w okresie promocji oprocentowanie promocyjne dla całości bądź części środków pieniężnych zgromadzonych
na Rachunku Głównym, Rachunkach Celowych, w tym Rachunkach Optima Saver oraz Rachunku Optima Duo Saver*.
Aktualne zasady promocji, w tym jej okres oraz wysokość promocyjnej stopy procentowej podawane są do wiadomości
Klienta w Tabeli Oprocentowania. Ponadto, Klienci informowani są o okresie promocji, wysokości promocyjnej stopy
procentowej i innych zasadach promocji za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej, poprzez doręczenie
wiadomości na Konto BGŻOptima, a w przypadku Klientów, którzy nie otrzymali jeszcze Środków Dostępu – za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Umowie Ramowej.
6. Bank może ustalić zróżnicowane stopy procentowe dla Rachunków Oszczędnościowych, w zależności od wysokości
zgromadzonych na tych Rachunkach środków pieniężnych oraz rodzaju Konta BGŻOptima, w ramach którego prowadzony
jest dany Rachunek.
7. Do obliczania kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na Rachunkach przyjmuje się
rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków pieniężnych na danym Rachunku, z wyłączeniem dnia, w którym następuje
ich wypłata. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a w przypadku roku przestępnego – 366 dni.”;
4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zmiana oprocentowania zmiennego
1. Bank może dokonywać zmiany oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach Oszczędnościowych w czasie trwania
Umowy Ramowej, jeżeli nastąpiła zmiana czynników, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2. Zaistnienie przynajmniej
jednej ze zmian, o których mowa w ust. 3 może być podstawą do jednokrotnego obniżenia oprocentowania, które może nastąpić
nie częściej niż raz na kwartał.
2. Bank może dokonać w każdym czasie podwyższenia wysokości oprocentowania.
3. Obniżenie wysokości oprocentowania może być dokonane, jeżeli w okresie od dnia ustalenia wysokości oprocentowania do dnia
podjęcia przez Bank decyzji o zaproponowaniu nowych stawek, nastąpi zmiana przynajmniej jednego z następujących czynników:
1) obniżenie Stopy referencyjnej NBP, Stopy lombardowej NBP lub Stopy depozytowej NBP, o co najmniej 0,25 punktu
procentowego
2) podwyższenie Stopy rezerwy obowiązkowej, o co najmniej 0,25 punktu procentowego,
3) obniżenie stawek WIBID (ON, TN, 1W, 2W, 1M, 3M, 6M, 9M, 1Y), określających koszt pozyskania środków pieniężnych na krajowym
rynku międzybankowym, o co najmniej 0,1 punktu procentowego,
4) obniżenie poziomu Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o co najmniej 2 punkty procentowe,
5) obniżenie rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa w Polsce, o co najmniej 0,1 punktu procentowego;
informacja o rentowności bonów skarbowych jest publikowana na stronie internetowej www.nbp.pl w informacjach
o oprocentowaniu rządowych papierów dłużnych, a także jest dostępna w prasie finansowej i na stronach internetowych
serwisów finansowych.

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy: 01-211, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000011571. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-08-546. Kapitał zakładowy w wysokości 51 136 764 zł w całości wpłacony.

30

WYKAZ ZMIAN
Umowa Ramowa Konto Biznes

4. Obniżenie oprocentowania następuje zgodnie z § 8 ust. 2-8.”;
5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Opłaty i prowizje
1. Za czynności związane z wykonywaniem Umowy Ramowej Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z obowiązującą
na dzień dokonania czynności Tabelą Opłat i Prowizji. Informacja o obowiązujących w dniu zawarcia Umowy Ramowej
stawkach opłat i prowizji stanowi załącznik do Umowy Ramowej.
2. Bank może w każdym czasie dokonać obniżenia wysokości stawek opłat i prowizji związanych z realizacją Umowy
Ramowej.
3. Podwyższenie opłat i prowizji związanych z realizacją Umowy Ramowej może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Za
ważne przyczyny uznaje się:
1) wzrost poziomu cen, określany na podstawie ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny wskaźników cen towarów
i usług konsumpcyjnych, jeżeli w okresie od dnia ustalenia wysokości opłaty lub prowizji do dnia podjęcia przez Bank
decyzji o zaproponowaniu Klientowi nowej stawki w tym zakresie wzrost ten wynosi, co najmniej 2 procent,
2) wzrost kosztów ponoszonych przez Bank na rzecz innych podmiotów w związku z wykonywaniem zawartej
z Posiadaczem Umowy Ramowej, jeżeli wynosi on co najmniej 2 procent,
z uwzględnieniem ust. 4.
4. Zaistnienie ważnej przyczyny, o której mowa w ust. 3, uprawnia Bank do podwyższenia opłat lub prowizji, na które dany
czynnik ma wpływ.
5. Podwyższenie opłat i prowizji następuje zgodnie z § 8 ust. 2-8.
6. Klient niniejszym upoważnia Bank do obciążania jego Rachunków opłatami i prowizjami należnymi Bankowi z tytułu
czynności dokonywanych w związku z wykonywaniem Umowy Ramowej.”;
6. W § 7:
– w ust. 1 wyrazy „w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami art. 7 Prawa Bankowego” zastępuje się wyrazami
„w Formie Elektronicznej”;
– ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do pełnej aktywacji Konta BGŻOptima Biznes niezbędne jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1) dokonanie przez Klienta inicjującego przelewu kwoty co najmniej 1 PLN na wskazany w Umowie Ramowej Rachunek
Główny,
2) dokonanie przez Bank pozytywnej identyfikacji Klienta i weryfikacji jego Danych na podstawie danych zawartych
w inicjującym przelewie oraz Bank weryfikuje dodatkowo Dane Klienta na podstawie:
3) informacji zawartych w rejestrze REGON prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
udostępnionych na stronie internetowej GUS, oraz
4) w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej wskazanych przez Klienta w Umowie Ramowej i ich potwierdzenia
z danymi zawartymi w rejestrach GUS i CEIDG.”;
7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zmiana, wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Ramowej
1. Umowa Ramowa może zostać zmieniona:
1) w drodze pisemnego aneksu do Umowy Ramowej, przy czym dla uniknięcia wątpliwości strony dopuszczają w tym
zakresie zachowanie Formy Elektronicznej, a także:
2) w zakresie Danych – poprzez zastosowania określonego Regulaminie trybu ich zmiany,
3) w zakresie oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach oraz opłat i prowizji – poprzez zastosowanie trybu
określonego w § 5 i 6 przy zachowaniu warunków tam określonych,
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4) w zakresie innych postanowień Umowy Ramowej – w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
c) wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, bądź wydanie przez uprawnione organy
państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów,
d) zmiany funkcjonalności usług lub produktów bankowych oferowanych przez BGŻOptima niepowodujące
dodatkowych zobowiązań po stronie Klienta,
w zakresie, w jakim powoduje to konieczność dostosowania postanowień Umowy Ramowej, przy zachowaniu trybu
określonego w ust. 2-8.
2. Zmiany Umowy Ramowej, oprocentowania środków pieniężnych na Rachunkach oraz opłat i prowizji, komunikowane
są Klientowi poprzez umieszczenie ich na Stronie Internetowej BGŻOptima oraz za pośrednictwem Szyfrowanej poczty
elektronicznej, poprzez doręczenie wiadomości na Konto BGŻOptima, z podaniem terminu wejścia zmian w życie.
3. W przypadku, gdy Bank podejmuje decyzję o zmianie Umowy Ramowej, oprocentowania środków pieniężnych na
Rachunkach lub opłat i prowizji po zawarciu Umowy Ramowej, lecz jeszcze przed otrzymaniem przez Klienta Środków
Dostępu, Bank informuje Klienta o proponowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail
wskazany w Umowie Ramowej.
4. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian Umowy Ramowej, o których mowa w ust.1, w tym oprocentowania,
opłat i prowizji o których mowa w § 5 ust. 3 i § 6 ust. 3, Bank przekazuje Klientowi nie później niż 2 miesiące przed
proponowaną datą ich wejścia w życie.
5. Klient nieakceptujący proponowanych zmian, o których mowa w ust. 4, może złożyć korespondencyjnie lub w Formie
Elektronicznej, za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej, przed proponowaną przez Bank datą wejścia
ich w życie sprzeciw wobec proponowanych zmian. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją
proponowanych zmian.
6. Złożenie przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, ale niedokonanie wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 8
skutkuje wygaśnięciem Umowy bez ponoszenia opłat z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych
zmian.
7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, do dnia rozwiązania Umowy Ramowej Bank
BGŻ stosuje postanowienia Umowy Ramowej w dotychczasowym brzmieniu.
8. Klient nieakceptujący proponowanych zmian, może w każdym czasie przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian
wypowiedzieć Umowę Ramową ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.
9. Bank może wprowadzić nowe, dodatkowe usługi i produkty oferowane w ramach Umowy Ramowej, o ile Klient wyrazi
na nie zgodę i zdecyduje o korzystaniu z nich, na warunkach określonych w ofercie Banku.
Warunkowe zawarcie Umowy Ramowej
10. Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia w każdym z następujących przypadków:
1) niedokonania inicjującego przelewu kwoty co najmniej 1 PLN na wskazany w Umowie Ramowej Rachunek Główny lub
2) negatywnej weryfikacji Klienta (rozumianej jako wystąpienie rozbieżności pomiędzy Danymi wskazanymi przez Klienta
w Umowie Ramowej a danymi zawartymi w inicjującym przelewie);
3) w ystąpienia rozbieżności danych umieszczonych w rejestrach GUS lub CEIDG udostępnionych na ich stronach
internetowych dotyczących prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, z Danymi wskazanymi w tym
zakresie przez Klienta w Umowie Ramowej.
Wypowiedzenie Umowy Ramowej, zamknięcie Rachunków
11. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Ramową lub złożyć Dyspozycję zamknięcia dowolnego Rachunku
Celowego, Rachunku Lokaty Terminowej, lub Portfela Inwestycyjnego. Zamknięcie Rachunku Głównego dokonywane
jest w trybie wypowiedzenia Umowy Ramowej. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, złożenie Dyspozycji
zamknięcia Rachunku Celowego, lub Rachunku Lokaty Terminowej oznacza wypowiedzenie umowy o prowadzenie
Rachunku, którego dana Dyspozycja dotyczy. Dyspozycja zamknięcia Portfela Inwestycyjnego oznacza rezygnację
z usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy świadczonych
przez BGŻOptima w ramach Umowy Ramowej.
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12. Wypowiedzenie Umowy Ramowej i Dyspozycje zamknięcia dowolnego Rachunku oraz Portfela Inwestycyjnego składane
są przez Klienta w Formie Elektronicznej, za pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej.
13. Dyspozycja zamknięcia Rachunku Lokaty Terminowej (zerwanie lokaty) może być również składana na elektronicznym
formularzu dostępnym w ramach Konta BGŻOptima.
14. Z chwilą otrzymania przez Bank złożonej przez Klienta Dyspozycji zamknięcia Rachunku Lokaty Terminowej Bank
dokonuje zamknięcia takiego Rachunku.
15. Okres wypowiedzenia Umowy Ramowej przez Posiadacza wynosi 1 miesiąc i liczony jest od dnia doręczenia Bankowi
wypowiedzenia. Okres realizacji przez Bank złożonej przez Posiadacza Dyspozycji zamknięcia Rachunku Celowego lub
Portfela Inwestycyjnego wynosi 5 dni roboczych i liczony jest od dnia złożenia Dyspozycji zamknięcia.
16. Bank może wypowiedzieć Umowę Ramową lub umowę dowolnego Rachunku tylko z następujących przyczyn:
5) podanie przez Klienta przy zawarciu lub w trakcie realizacji Umowy Ramowej informacji nieprawdziwych,
uzasadniających stwierdzenie, że gdyby Bank nie działał pod wpływem tych informacji nie zawarłby Umowy
Ramowej lub zawarł ją na innych warunkach, w tym posłużenie się dokumentami nieprawdziwymi, przerobionymi,
podrobionymi, lub
6) utrata przez Klienta statusu Rezydenta, lub
7) naruszenie przez Klienta postanowień Umowy Ramowej lub Regulaminu, dotyczących obowiązku ochrony Środków
Dostępu, obowiązku udzielenia Bankowi informacji niezbędnych dla wywiązania się przez Bank z obowiązków
nałożonych Szczególnymi Przepisami Prawa, lub
8) wycofanie z oferty Banku produktu lub usług będących przedmiotem Umowy Ramowej, przy czym wycofanie to może
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia rezygnacji z oferowania przez Bank tego produktu lub usługi
nowym klientom, o której Klient informowany jest z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 1 miesiąc.
17. Niezależnie od postanowień ust. 16, Bank może także wypowiedzieć Umowę Ramową lub umowę dowolnego Rachunku,
jeżeli odpowiednio – Rachunek Główny lub inny Rachunek – nie wykazuje przez okres 2 lat żadnych obrotów, z wyjątkiem
okresowego dopisywania odsetek.
18. Okres wypowiedzenia Umowy Ramowej lub umowy Rachunku dla Banku, wynosi 2 miesiące i liczony jest od dnia
doręczenia Klientowi za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na aktualnie dostępny
w Systemie adres korespondencyjny Klienta wypowiedzenia. W oświadczeniu o wypowiedzeniu Bank podaje przyczyny
wypowiedzenia.
19. W przypadku wypowiedzenia Umowy Ramowej przez Bank, rozwiązanie Umowy Ramowej w części dotyczącej
otwartych Rachunków Lokat Terminowych następuje z upływem przypadającego najpóźniej Terminu Zapadalności
Lokaty.
20. Umowa Ramowa, ani umowy Rachunków zawarte na jej podstawie, nie ulegają rozwiązaniu z chwilą śmierci Klienta.
21. Rozwiązanie Umowy Ramowej, jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia w ramach Umowy grupowego
ubezpieczenia, chyba że co innego wynika z zaakceptowanych przez Klienta Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
8. W § 12 ust. 4 wyrazy „w formie elektronicznej na podstawie art. 7 Prawa Bankowego” zastępuje się wyrazami „w Formie
Elektronicznej”;
9. Skreśla się § 12a, jego treść została przeniesiona i zaktualizowana w § 8;
10. W § 14 ust. 2 po wyrazach „odpowiednie dla Klienta” dodaje się wyrazy „,a Klient nie będzie korzystał z ochrony, jaką
zapewniałoby Klientowi wypełnienie przez Bank obowiązku, o którym mowa w § 15 Rozporządzenia”;
11. W „Oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji” skreśla się wyrazy „, koszty sądowe oraz wszelkie inne koszty
i wydatki niezbędne do dochodzenia praw przez Bank”.
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