Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 sierpnia 2018 roku zmianie ulega oprocentowanie standardowe zmienne na Rachunkach Głównych
i Rachunkach Celowych prowadzonych na podstawie Umowy Ramowej Rachunków bankowych oraz elektronicznych Kanałów Dostępu
– BGŻOptima, które będzie wynosiło 1,50% dla środków na rachunku w kwocie do 10 000,00 zł, oraz 0,70% w skali roku dla środków
na rachunku w kwocie od 10 000,01 zł. Szczegółowy zakres zmian wskazano w załączniku.
Zmiana wprowadzona jest zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 1 i 2) Umowy Ramowej Rachunków bankowych oraz elektronicznych Kanałów Dostępu
– BGŻOptima. W myśl powyższego paragrafu Bank jest uprawniony do zmiany oprocentowania w przypadku wprowadzenia nowych lub
zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie, w jakim Bank ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego
wykonania Umowy, a także zmiany w produktach i usługach Banku, związanych z postępem technologicznym i informatycznym, które
to zmiany zwiększają bezpieczeństwo lub ułatwiają Posiadaczowi korzystanie z usług i produktów Banku.
Rok 2018 obfitował w liczne zmiany regulacyjne, które skutkowały poniesieniem przez Bank znacznych kosztów w celu dostosowania się do
nowych przepisów. Nakłady poczynione przez Bank miały na celu implementację tzw. pakietu MiFID II (w tym Rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016, uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu
do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby
tej dyrektywy), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także nowej Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).
Dodatkowo Bank w 2017 roku wdrożył nową stronę internetową Banku dzięki której można w przystępny sposób zapoznać się z aktualną
ofertą Banku. Dodatkowo w bankowości elektronicznej został dodany nowy moduł „Dla Ciebie” umożliwiający łatwe nabywanie produktów.
W przypadku braku akceptacji proponowanej zmiany przed dniem jej wejścia w życie, tj. do 15 sierpnia 2018 roku, mogą Państwo skorzystać
z przysługującego prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian lub do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy
Ramowej ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 30 ust. 5 Umowy Ramowej bez ponoszenia opłat z tego tytułu. Brak sprzeciwu
wyrażonego w terminie do dnia wejścia w życie zmian jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na te zmiany. Złożenie sprzeciwu bez
wypowiedzenia Umowy Ramowej skutkuje wygaśnięciem tej umowy bez ponoszenia opłat z dniem 15 sierpnia 2018 roku.

Z poważaniem,

Andrzej Budasz
Dyrektor Departamentu Strategii Oszczędnościowo Inwestycyjnej
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