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Zakres zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim  („Banku”) nr 96/2020 z dnia 

03.11.2020 r. w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku będącym 

Załącznikiem nr 3 do uchwały Zarządu Banku nr 93/2018 z dnia 11.12.2018 r. z późn. zm. („Regulaminie”). 

1. Podstawa prawna zmian w Regulaminie – § 109 ust. 1 pkt 1 dotychczasowego Regulaminu. 

2. Zakres zmian: 

Wyszczególnienie zmian 
w Regulaminie 

Przed zmianą (stary regulamin) Po zmianie (nowy regulamin) 

§ 2 Regulaminu 

W pkt. 17 usunięcie 
odwołania do Dz.U. 

17) deponent – osoba lub podmiot uprawnione do 
świadczenia pieniężnego, o których mowa w art. 20 i ar t . 2 1  
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r., poz.193 7 ze  
zm.); 

17) deponent – osoba lub podmiot uprawnione do 
świadczenia pieniężnego, o których mowa w art .  2 0 i  ar t . 2 1  
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji; 

W pkt. 57 usunięcie 

odwołania do Dz.U. 
57) przepisy dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. 

Prawo dewizowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 160, z późn.zm.) wraz z 
przepisami wykonawczymi opracowanymi na jej podst awie  
oraz obowiązujące w krajach członkowskich UE; 

57) przepisy dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2 00 2 r .  

Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi 
opracowanymi na jej podstawie oraz obowiązujące  w krajac h  
członkowskich UE; 

W pkt. 84 usunięcie 
odwołania do Dz.U. 

84) ustawa UUP – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r .  o  
usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z póź. zm.); 

84) ustawa UUP – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
usługach płatniczych; 

W pkt. 85 usunięcie 
odwołania do Dz.U. 

85) ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 200 4 r .  o  
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r . ,  poz.  2 17 4,  z 
późn. zm.); 

85) ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług; 

§ 16 Regulaminu 
Doprecyzowanie 
dotychczasowego brzmienia 
ust. 2 pkt 2 

2) rachunek wspólny prowadzony dla kilku osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą / ro l n ic zą 
albo kilku jednostek samorządu terytorialnego wykonujących  
wspólnie zadania publiczne. 

2) rachunek rozliczeniowy wspólny prowadzony dla 
kilku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
(wspólników spółki cywilnej)/ rolniczą albo kilku jednostek 
samorządu terytorialnego wykonujących wspólnie zadania 
publiczne. 

§ 22 Regulaminu 

Zmiana brzmienia 
dotychczasowego paragrafu 

§ 22. 
1. Bank otwiera i prowadzi jeden Rachunek VAT d l a 
każdego Posiadacza rachunku rozliczeniowego, niezależnie od 
liczby prowadzonych dla niego rachunków rozliczeniowych. 
2. Posiadacz rachunku korzystający z więcej niż 
jednego rachunku rozliczeniowego może wystąpić z 
wnioskiem o otwarcie kolejnego rachunku VAT. 
3. Dla rachunków rozliczeniowych otwart yc h  prze d 
dniem 01 lipca 2018 r. otwarcie i prowadzenie rachunku VAT 
nie wymaga zmian dotychczasowej Umowy Ramowej lub 
zawarcia odrębnej umowy. 
4. Wierzytelności z rachunku VAT nie mogą być 
przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego. 
5. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT są 
wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub 
administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego 
egzekucji lub zabezpieczenia innych należności niż 
wymienione w § 23 ust. 3 pkt. 2. 
6. Do rachunku VAT Bank nie wydaje kart. 

§ 22. 
1. Bank otwiera i prowadzi jeden Rachunek VAT dla 
każdego Posiadacza rachunku rozliczeniowego, niezależn i e od  
liczby prowadzonych dla niego rachunków rozliczeniowych. 
2. Posiadacz rachunku korzystający z więcej niż jednego 
rachunku rozliczeniowego może wystąpić z wnioskiem o 
otwarcie kolejnego rachunku VAT. 
3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku  VAT są 
wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego 
tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji lub 
zabezpieczenia, za wyjątkiem egzekucji lub zabezpieczenia 
należności  wymienionych w  art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dn ia 
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 
4. Do rachunku VAT Bank nie wydaje instrumentów 
płatniczych w rozumieniu ustawy UUP. 

§ 23 Regulaminu 

Zmiana brzmienia 
dotychczasowego paragrafu 

§ 23. 
1. Uznanie i obciążenie rachunku VAT jest 
dokonywane odpowiednio przez obciążenie albo uznanie 
rachunku rozliczeniowego z zastosowaniem przelewu MPP , z 
zastrzeżeniem § 24 ust. 1. 
2. Rachunek VAT może być uznany wyłącznie 
środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu: 
1) zapłaty całości lub części kwoty podatku VAT; 
2) wpłaty kwoty podatku VAT, o którym mowa w art.  
103 ust. 5a ustawy o VAT, na rzecz płatnika, o którym  mowa 
w art. 17a tej ustawy; 
3) przekazania środków z innego rachunku VAT 
Posiadacza rachunku prowadzonego w Banku; 
4) zwrotu: 
a) podatku VAT wynikającego z wystawionej  faktury 
korygującej, 
b) różnicy podatku, przez urząd skarbowy. 
3. Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w 
celu: 

§ 23. 
1. Uznanie i obciążenie rachunku VAT jest dokonywane  
odpowiednio przez obciążenie albo uznanie rachunku 
rozliczeniowego z zastosowaniem przelewu MPP, z 
zastrzeżeniem § 24 ust. 1. 
2. Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami 
pieniężnymi pochodzącymi z tytułów wskazanych w art. 62b ust. 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 
3. Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w 
celach wskazanych w art. 62b ust. 2 ustawy z dnia 2 9  si erpn ia 
1997 r. Prawo bankowe. 

Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 96/2020 z dnia 03-11-2020 r. 
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Wyszczególnienie zmian 
w Regulaminie 

Przed zmianą (stary regulamin) Po zmianie (nowy regulamin) 

1) dokonania: 
a) płatności  podatku VAT z tytułu nabycia t owarów 
lub usług na rachunek VAT, 

b) zwrotu podatku VAT, w przypadkach, o których 
mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 i ust. 14 ustawy o VAT, 
wynikającego z wystawionej faktury korygującej; 
2) wpłaty: 
a) na rachunek urzędu skarbowego: 
- podatku VAT, w tym podatku VAT z tytułu importu 
towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w t ym 
podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku VAT lub 
odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania 
podatkowego, 
- podatku dochodowego od osób prawnych oraz 
zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zalicze k na 
ten podatek, 
- podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na 
ten podatek, 
- podatku akcyzowego, przedpłat podatku 
akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwł okę w 
podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku 
akcyzowego, 
- należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tyc h 
należności, 
b) należności z tytułu składek ZUS, o których mowa w 
art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych, oraz należności z tytułu składek,  o  
których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których 
obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 
3) wpłaty podatku VAT, o którym mowa w art .  1 03 
ust. 5a ustawy o VAT, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 
17a tej ustawy; 
4) przekazania podatku VAT na rachunek VAT 
dostawcy towarów lub usługodawcy przez Posiadacza 
rachunku, który: 
a) otrzymał płatność przy użyciu przelewu MPP oraz 
b) nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą 
wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność; 
5) zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na 
rachunek, z którego otrzymano tę płatność; 
6) przekazania środków na inny rachunek VAT 
Posiadacza rachunku prowadzony w Banku, wpisując 
następujące informacje: 
a) kwotę przekazywanych środków, 
b) w tytule „przekazanie własne”, 
c) numer NIP; 
7) przekazania środków na rachunek wskazany przez 
naczelnika urzędu skarbowego w informacji o postanowieniu, 

o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy o VAT; 
8) przekazania środków na rachunek rozliczeniowy 
państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy 
rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku, o którym mowa 
w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych; 
9) realizacji zajęcia na podstawie administracyj ne go 
tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji nal eżnośc i,  o  
których mowa w pkt. 2; 
10) przekazania przez Bank środków pieniężnych na 
prowadzony w Banku wyodrębniony rachunek niebędący 
rachunkiem rozliczeniowym, służący identyfikacji Posiadac za 
rachunku VAT (rachunek techniczny) w przypadku o  kt órym 
mowa w § 26 ust. 3 pkt 2. 

§ 24 Regulaminu 

Zmiana brzmienia 
dotychczasowego paragrafu 

§ 24. 
1. Transakcje, o których mowa w § 23, z wyłączeniem 
ust. 3 pkt. 2, 7-10, realizowane są przelewem MPP. 
2. W celu realizacji przelewu MPP Bank w pie rwsze j 
kolejności obciąża kwotą podatku VAT rachunek VAT i uznaj e  

§ 24. 
1. W celu realizacji przelewu MPP Bank w pierwszej 
kolejności obciąża kwotą podatku VAT rachunek VAT i uznaje tą 
kwotą jego rachunek rozliczeniowy. 
2. W przypadku braku środków na rachunku VAT, Bank 
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Wyszczególnienie zmian 
w Regulaminie 

Przed zmianą (stary regulamin) Po zmianie (nowy regulamin) 

tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy. 
3. W przypadku braku środków na rachunku VAT, 
Bank obciąża wyłącznie rachunek rozliczeniowy kwotą 

odpowiadającą wartości sprzedaży brutto wskazanej w 
przelewie MPP. 
4. W przypadku posiadania środków na rachunku VAT 
w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty 
odpowiadającej kwocie podatku VAT wskazanej w przelewi e 
MPP, Bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na t ym 
rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy. 
5. W przypadku posiadania środków na rachunku 
rozliczeniowym w wysokości niewystarczającej na zapłatę 
kwoty brutto wskazanej w przelewie MPP Bank nie reali zuj e 
przelewu. 
6. Po otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu 
podatku VAT wskazanych w przelewie MPP, Bank obciąża 
rachunek rozliczeniowy kwotą podatku VAT i uznaje tą kwotą 
rachunek VAT, który jest prowadzony dla tego rachunku.  

obciąża wyłącznie rachunek rozliczeniowy kwotą odpowiadającą 
wartości sprzedaży brutto wskazanej w przelewie MPP. 
3. W przypadku posiadania środków na rachunku VAT 

w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty 
odpowiadającej kwocie podatku VAT wskazane j w prze lewi e 
MPP, Bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym 
rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy.  
4. W przypadku posiadania środków na rachunku 
rozliczeniowym w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty 
brutto wskazanej w przelewie MPP Bank nie realizuje przelewu. 
5. Po otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu podatku 
VAT wskazanych w przelewie MPP, Bank obciąża rachunek 
rozliczeniowy kwotą podatku VAT i uznaje tą kwot ą rac hunek 
VAT, który jest prowadzony dla tego rachunku. 

§ 25 Regulaminu 

Zmiana brzmienia 
dotychczasowego paragrafu 

§ 25. 
1. Bank nie jest obowiązany do sprawdzenia 
prawidłowości obliczenia kwoty odpowiadającej kwocie 
podatku VAT wskazanej w przelewie MPP. 
2. W przypadku, gdy płatność za fakturę zostanie 
dokonana na podstawie przelewu MPP na rachunek b i eżąc y 
lub pomocniczy Posiadacza rachunku, dla którego  Bank n ie 
prowadzi rachunku VAT, Bank dokonuje zwrotu środków przy 
użyciu przelewu MPP. 
3. W przypadku otrzymania przez Bank, za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacj i o  
postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego zawierającego 
zgodę na przekazanie środków pieniężnych zgromadzonych  
na wskazanym rachunku VAT, Bank niezwłocznie obciąży 
rachunek VAT Posiadacza rachunku kwotą wskazaną w tej 
informacji i uznaje tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy. 

4. Postanowienie naczelnika urzędu skarbowego 
musi zawierać: 
1) numer rachunku VAT; 
2) numer rachunku rozliczeniowego, na kt óry mają 
zostać przekazane środki pieniężne; 
3) kwotę środków pieniężnych. 
5. W przypadku, gdy kwota wskazana w informacj i o  
postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego przewyższa 
wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, Bank 
obciąży rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i  
uzna rachunek rozliczeniowy. W tym przypadku uznaje się, że 
obowiązek, o którym mowa w ust. 3, został wykonany w 
całości. 

§ 25. 
1. Bank nie jest obowiązany do sprawdzenia 
prawidłowości obliczenia kwoty odpowiadającej kwocie 
podatku VAT wskazanej w przelewie MPP. 
2. W przypadku, gdy płatność za fakturę zostanie 
dokonana na podstawie przelewu MPP na rachunek bieżący lub  
pomocniczy Posiadacza rachunku, dla którego Bank nie 
prowadzi rachunku VAT, Bank dokonuje zwrotu środków przy 
użyciu przelewu MPP. 
3. W przypadku otrzymania przez Bank, za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji o 
postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego zawie raj ąc ego 
zgodę na przekazanie środków pieniężnych zgromadzonych  na 
wskazanym rachunku VAT, Bank niezwłocznie obciąży rachunek 
VAT Posiadacza rachunku kwotą wskazaną w tej informacji i 
uzna tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy. 

4. W przypadku, gdy kwota wskazana w informacji o 
postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego przewyższa 
wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, Bank 
obciąży rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i 
uzna rachunek rozliczeniowy. W tym przypadku uznaje  si ę,  że  
obowiązek, o którym mowa w ust. 3, został wykonany w całości. 

§ 26 Regulaminu 

W ust. 3 pkt. 1-2 otrzymują 
nowe brzmienie 

1) uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego 
otwarty jest ten rachunek VAT, kwotą środków 
zgromadzonych na rachunku VAT, ustalonych wedł ug st anu 
na dzień zamknięcia rachunku VAT, wyłącznie pod warunkiem 
otrzymania za pośrednictwem systemu teleinformatyczne go 
stosownego postanowienia naczelnika urzędu skarbowego,  
lub 
2) dokonuje przekazania środków pieniężnych, 
zgromadzonych na rachunku VAT na dzień zamknięc ia t e go 
rachunku, na rachunek techniczny, o którym mowa §  23 ust. 3 
pkt 10, jeżeli na dzień rozwiązania umowy rachunku 
rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT,  
nie posiada stosownego postanowienia naczelnika urzędu 
skarbowego. 

1) uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty 
jest ten rachunek VAT, kwotą środków zgromadzonych na 
rachunku VAT, ustalonych według stanu na dzień  zamknię ci a 
rachunku VAT, wyłącznie pod warunkiem otrzymania za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego stosownego 
postanowienia naczelnika urzędu skarbowego albo w braku 
stosownego postanowienia naczelnika urzędu skarbowego na 
dzień rozwiązania umowy rachunku rozliczeniowego, 
2) dokonuje przekazania środków pieniężnych, 
zgromadzonych na rachunku VAT na dzień zamknięcia tego 
rachunku, na wyodrębniony rachunek techniczny, n i e będąc y 
rachunkiem rozliczeniowym, który służący identyfikacji 
Posiadacza rachunku VAT.  

§ 100 Regulaminu 

W ust. 3 usunięcie 
odwołania do Dz.U. 

3. Odpowiedzialność Banku za nienależyte wykonanie 
lub niewykonanie zlecenia płatniczego, określona w ust. 2 jest 
wyłączona w przypadku zastosowania przez Bank przep isów 
wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i  
finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (t.j. Dz. U.  z 
2019  r., poz. 1115 z późn. zm.). 

3. Odpowiedzialność Banku za nienależyte wykonanie  
lub niewykonanie zlecenia płatniczego, określona w ust.  2  j est  
wyłączona w przypadku zastosowania przez Bank przepisów 
wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu pran iu  p ie ni ędzy i  
finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. 
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Wyszczególnienie zmian 
w Regulaminie 

Przed zmianą (stary regulamin) Po zmianie (nowy regulamin) 

§ 101 Regulaminu 

ust. 1 otrzymuje nowe 
brzmienie 

1. Posiadacz rachunku, może zgłosić reklamację, 
dotyczącą usług świadczonych przez Bank w następującym 
trybie: 
1) pocztą tradycyjną kierując pismo na adres 
korespondencyjny Banku: ul. Warszawska 22, 21-560 
Międzyrzec Podlaski; 
2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną na 
adres: reklamacje@bsmiedzyrzec.pl; 
3) pisemnie lub ustnie w placówce Banku. 

1. Posiadacz rachunku, może zgłosić reklamację, 
dotyczącą usług świadczonych przez Bank w następującym 
trybie: 
1) pocztą tradycyjną kierując pismo na adres 
korespondencyjny Banku: ul. Warszawska 22, 21-560 
Międzyrzec Podlaski; 
2) telefonicznie, faksem (dane kontaktowe dostępne są 
na stronie internetowej Banku) lub pocztą elektroniczną na 
adres: reklamacje@bsmiedzyrzec.pl; 
3) za pośrednictwem systemu bankowości 
internetowej; 
4) pisemnie lub ustnie w placówce Banku,  p rzy c zym 
przyjęcie reklamacji w formie ustnej wymaga potwierdzenia j e j 
złożenia na formularzu reklamacyjnym. 

ust. 3 otrzymuje nowe 
brzmienie 

3. Odpowiedź, o której mowa w ust. 2 może  zost ać 
dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek 
Posiadacza rachunku. 

3. Odpowiedź, o której mowa w ust. 2 może zostać 
dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek 
Posiadacza rachunku. Odpowiedź w tym przypadku Bank 
doręcza na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszen i u 
reklamacyjnym. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera 
adresu poczty elektronicznej wówczas Bank dostarcza 
odpowiedź na adres poczty elektronicznej  wskazany przez 
Posiadacza rachunku w zawartej z Bankiem Umowie Ramowej. 

§ 104 Regulaminu 

W ust. 5 pkt 2 otrzymuje 
nowe brzmienie 

2) po powzięciu przez Bank wiarygodnej informacji o  
śmierci Posiadacza rachunku: 
a) będącego osobą fizyczną prowadzącą 
jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli z upływem 
dwóch miesięcy od dnia jego śmierci nie ustanowiono zarządu 
sukcesyjnego w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym; 
b) będącego wspólnikiem spółki cywilnej jeżel i z 
upływem dwóch miesięcy od dnia jego śmierci nie 
ustanowiono zarządu sukcesyjnego w rozumieniu ust awy o  
zarządzie sukcesyjnym, chyba, że zgodnie z umową spółki 
cywilnej, spadkobiercy zmarłego wspólnika wejdą do spół ki 
na jego miejsce. 

2) po powzięciu przez Bank wiarygodnej i n formacj i o  
śmierci Posiadacza rachunku: 
a) będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą, jeżeli z upływem dwóch mi esi ęcy od  
dnia jego śmierci nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego w 
rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym, chyba że 
właściciele przedsiębiorstwa w spadku oraz Bank post anowią 
inaczej; 
b) będącego osobą fizyczną prowadzącą gospodarst wo 
rolne, chyba, że spadkobiercy zmarłego postanowią inaczej. 

§ 105 Regulaminu 
W ust. 1 we wprowadzeniu 
do wyliczenia, usunięcie 
odwołania do Dz.U. 

1. Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w 
pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem 
gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany 
dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o 
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 
gwarantowanych depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 795) według 
następujących zasad: 

1. Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w 
pozostałych bankach krajowych, są objęte polski m syst e mem 
gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany 
dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o 
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 
gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 
według następujących zasad: 

W ust. 1 pkt 6 usunięcie 
odwołania do Dz.U. 

6) oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na 
wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, 
wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spe łn ie ni a 
warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym 
w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w 
ramach limitu gwarancji gwarantowane są także nale żnośc i 

wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone 
imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m. in .  
przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancj i 
bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi , o  
których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  
obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.  
2286 z późn. zm.), o ile należności te stały się wymagalne 
przed dniem spełnienia warunku gwarancji; 

6) oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na 
wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz 
z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku 
gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie  
niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu 
gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z 

innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi 
dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. 
przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udziel an ie gwarancj i 
bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o 
których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2 0 05 r .  o  
obrocie instrumentami finansowymi, o ile należności te stały się 
wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji; 

W ust. 1 pkt 7 lit. g) 
usunięcie odwołania do 
Dz.Urz. 

g) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust . 
1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm 
inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4  
ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 
575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie  
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 
(Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), 

g) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust . 1  
pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm 
inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art .  4  
ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2 01 3 
to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie  wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,  

W ust. 1 pkt 7 lit. i) usunięcie 
odwołania do Dz.U. 

i) krajowych i zagranicznych zakładów ubezp i ecze ń  
oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o 

i) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń 
oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których 
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Wyszczególnienie zmian 
w Regulaminie 

Przed zmianą (stary regulamin) Po zmianie (nowy regulamin) 

których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 
r., poz. 381  z późn.zm.), 

mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

W ust. 1 pkt 7 lit. j) usunięcie 
odwołania do Dz.U. 

j) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy 
inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek 
zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355), 

j) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy 
inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i 
oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestyc yjnych  i  
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

W ust. 1 pkt 7 lit. k) 
usunięcie odwołania do 
Dz.U. 

k) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczyc h 
funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw 
emerytalnych i pracowniczych towarzystw emeryt alnych ,  o  
których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.  z 
2018 r. poz. 1906), 

k) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych 
funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw 
emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

 


