WYKAZ ZMIAN

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy: 01-211, zarejestrowana 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 56 138 764 zł w całości wpłacony.

1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BGŻOPTIMA:
W § 1 ust. 5 oznaczenie: „Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem: „Dz. U.
z 2014 roku, poz. 121.”;

2.

W § 2 ust. 2:
−	w pkt 10 po wyrazie „Dyspozycji” dodaje się wyrazy: „oraz stanowiące dane identyfikujące Klienta na
potrzeby zaakceptowania ofert, o których mowa w § 1 ust. 5”;
− pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) Informacja o wyniku oceny odpowiedniości – informacja zawierająca datę przeprowadzenia
oceny odpowiedniości, datę ważności oceny odpowiedniości oraz Wynik oceny odpowiedniości
– dla Klienta, który wypełnił Formularz oceny odpowiedniości instrumentów finansowych i usług
inwestycyjnych, lub informacja zawierająca datę rezygnacji z oceny odpowiedniości i treść
Oświadczenia o rezygnacji z przeprowadzenia oceny odpowiedniości – dla Klienta, który odmówił
wypełnienia Formularza oceny odpowiedniości instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych
i złożył Oświadczenie o rezygnacji z przeprowadzenia oceny odpowiedniości;”;
−	w pkt 25 po wyrazie „Dyspozycji” dodaje się wyrazy: „oraz stanowiące dane identyfikujące Klienta na
potrzeby zaakceptowania ofert, o których mowa w § 1 ust. 5;”;
− pkt 28 otrzymuje brzmienie:
„28) Kod SMS – składający się z 8 (ośmiu) znaków numerycznych niepowtarzalny numer
identyfikacyjny wysyłany do Wnioskującego lub Klienta na wskazany przez niego numer telefonu
komórkowego, potwierdzony na etapie wypełniania Wniosku (ewentualnie zmieniony i potwierdzony
na późniejszym etapie zgodnie z Regulaminem), stanowiący dane identyfikujące Klienta na
potrzeby zaakceptowania Oferty/zawarcia Umowy Ramowej w Formie Elektronicznej,; w przypadku
Konta Wspólnego BGŻOptima, na etapie wypełniania Wniosku do każdego ze Współposiadaczy
wysyłane są odrębne Kody SMS, na wskazane przez nich we Wniosku i potwierdzone numery
telefonów komórkowych (ewentualnie zmienione i potwierdzone na późniejszym etapie zgodnie
z Regulaminem);”;
−	w pkt 37 oznaczenie: „Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem „Dz. U.
z 2014 roku, poz. 121.”;
− pkt 45 otrzymuje brzmienie:
„45) Oświadczenie o rezygnacji z przeprowadzenia oceny odpowiedniości – oświadczenie
Klienta składane w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu
oceny odpowiedniości instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych;”;
−	w pkt 46 oznaczenie: „Dz. U., Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem: „Dz. U. z 2013
r., poz. 262.”;
−	w pkt 88 oznaczenie: „Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem „Dz. U.
z 2014 roku, poz. 121.”;
−	w pkt 90 oznaczenie: „Dz. U. z 2010 roku, Nr 11, poz. 66, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem: „Dz.
U. z 2013 poz. 950, z późn. zm.”;
−	w pkt 91 oznaczenie: „Dz. U. z 2002 roku, Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem:
„Dz. U. z 2012 roku, poz. 1232, z późn. zm.”;
−	w pkt 95 oznaczenie: „Dz. U. z 2010 roku, Nr 46, poz. 276, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem: „Dz.
U. z 2014 roku, poz. 455.”;
− w pkt 96 oznaczenie: „Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem:
„Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422, z późn. zm.”;
− pkt 104 otrzymuje brzmienie:
„104) Wynik oceny odpowiedniości – informacja o odpowiednich i nieodpowiednich Usługach
inwestycyjnych i Instrumentach finansowych w związku z dokonaną przez BGŻOptima oceną
na podstawie udzielonych przez Klienta odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu oceny
odpowiedniości instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych;”.

3.

W § 3:
− pkt 1 skreśla się „2000”;
− pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) aktualną przeglądarkę internetową (Internet Explorer lub inną, np. Firefox, Chrome),”;

4.

W § 7 ust. 1 wyrazy: „Digipass albo Indywidualnego Hasła i Jednorazowych haseł SMS” zastępuje się
wyrazami „Środków Dostępu”;
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5.

W § 23:
− ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyspozycje Pieniężne obejmują przelewy w ciężar Rachunków Oszczędnościowych (zasilenie
innych Rachunków lub Rachunku Powiązanego)”;
− skreśla się ust. 4;

6.

§ 25:
− ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyspozycje Pieniężne pomiędzy poszczególnymi Rachunkami Posiadacza (przelewy wewnętrzne),
jak np. zasilenie Rachunku Celowego, realizowane są z chwilą ich złożenia, z zastrzeżeniem zdania
następnego oraz § 19 ust. 3. Dyspozycje Pieniężne pomiędzy poszczególnymi Rachunkami
Posiadacza, złożone po godzinie 18:25 w Dniu Roboczym lub w dniu innym niż Dzień Roboczy,
realizowane są najpóźniej w następnym dniu roboczym.”;
− w ust. 5 godzinę „14.30” zastępuje się godziną „15.30”;

7.

w § 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci składana jest przez Posiadacza w Formie Elektronicznej, na
formularzu elektronicznym, dostępnym po zalogowaniu się do Konta BGŻOptima. Zmiana lub odwołanie
dyspozycji wkładem na wypadek śmierci składane jest przez Posiadacza w Formie Elektronicznej, za
pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej.”;

8.

Podtytuł, umieszczony przed § 35 otrzymuje brzmienie:
„KLASYFIKACJA KLIENTÓW, CHARAKTER OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW
ODPOWIEDNIOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I USŁUG INWESTYCYJNYCH”;

9.

W § 35:
− ust. 1 pkt 3 po wyrazach „instrumentów finansowych” dodaje się wyrazy „i usług inwestycyjnych”;
− w ust. 8 – 17 wszystkie wyrazy: „adekwatności” zastępuje się wyrazami „odpowiedniości”, a po
wszystkich wyrazach: „instrumenty finansowe” dodaje się wyrazy: „i usługi inwestycyjne”;
− w ust. 8 – 10 wszystkie wyrazy”„usługa” zastępuje się wyrazami „Usługa Inwestycyjna”;
− w ust. 16: „ust. 8 – 13” zastępuje się: „ust. 8 – 12”;

10.

W § 36 ust. 7 zdanie: „Plan Systematycznego Inwestowania może być w każdym czasie anulowany”
zastępuje się zdaniem: „Klient może w każdym czasie anulować Zlecenie Stałe dotyczące przelewu
środków w ramach Planu Systematycznego Inwestowania”;

11.

W § 48 wszystkie wyrazy „na swoje Konto” zastępuje się wyrazami „do swojego Konta”;

12.

W § 52 „Śmierć Klienta”:
− ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z chwilą uzyskania przez Bank wiarygodnych informacji o śmierci Posiadacza lub odpowiednio
Uprawnionego Posiadacza Konta Klienta, Bank blokuje dostęp do Konta BGŻOptima. Informację
o śmierci Posiadacza uznaje się za wiarygodną, jeżeli fakt zgonu został potwierdzony dokumentem
urzędowym (w szczególności aktem zgonu) lub w inny sposób dający pewność, co do zaistnienia tej
okoliczności.”;
−
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umowa Ramowa oraz umowy Rachunków zawarte na jej podstawie ulegają rozwiązaniu
w przypadku utrzymywania się Salda zerowego przez okres trzech miesięcy od dnia dokonania
wypłaty środków pieniężnych z Rachunków na rzecz spadkobierców zmarłego Klienta.”;

13.

W § 56 ust. 2:
− w pkt 2 wyrazy: „/którykolwiek z Rachunków Oszczędnościowych” zastępuje się wyrazami: „lub
którykolwiek z Rachunków Celowych”;
− w pkt 3 po sformułowaniu: „Dyspozycję zmiany składaną przez Posiadacza w Formie Elektronicznej, za
pośrednictwem Szyfrowanej poczty elektronicznej” stawia się kropkę, następnie wyraz „i” zastępuje
się wyrazem „Dyspozycja”;

14.

W § 61 ust. 2 wyrazy: „za pomocą” zastępuje się wyrazami „za pośrednictwem”;

ORAZ

OCENA
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15.

1.

W § 62 ust 4:
− w pkt 6 oznaczenie: „Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem: „Dz. U.
z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.”;
− w pkt 7 oznaczenie: „Dz. U. z 2012 r., poz. 855, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem „Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1450, z późn. zm.”;
UMOWA RAMOWA – KONTO INDYWIDUALNE BGŻOPTIMA
w § 3:
− w ust. 1 wyrazy „na Konto” zastępuje się wyrazami „do Konta”;
− ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyspozycje Pieniężne obejmują przelewy w ciężar Rachunków Oszczędnościowych (zasilenie
innych Rachunków lub Rachunku Powiązanego).”;
− skreśla się dotychczasowy ust. 4, (w związku z czym następuje zmiana w dalszej numeracji ustępów);
− w nowym ust. 5 (dotychczasowym ust. 6) po wyrazie: „Rachunku” skreśla się wyrazy: „lub odpowiednio
Rachunku Powiązanym”;
− w ust. 14 (dotychczasowy ust. 15) zmienia się godzinę „14.30” na „15.30”;
− ust. 16 (dotychczasowy ust. 17) otrzymuje brzmienie:
„16. Dyspozycje Pieniężne pomiędzy poszczególnymi Rachunkami Klienta (przelewy wewnętrzne),
jak np. zasilenie Rachunku Celowego, realizowane są z chwilą ich złożenia, z zastrzeżeniem zdań
następnych. Dyspozycje Pieniężne pomiędzy poszczególnymi Rachunkami Posiadacza, złożone po
godzinie 18:25 w Dniu Roboczym lub w dniu innym niż Dzień Roboczy, realizowane są najpóźniej
w następnym dniu roboczym. W przypadku Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej składanej po
godz. 16.30 w Dniu Roboczym lub w dniu innym niż Dzień Roboczy, Rachunek Lokaty Terminowej
otwierany i zasilany jest w następnym Dniu Roboczym.”;
− w ust. 20 (dotychczasowy ust. 21) wyrazy „na Konto” zastępuje się wyrazami „do Konta”;

2.

w § 8:
− w ust. 13 wyrazy: „może być również składana” zastępuje się wyrazami „składana jest”;
− ust. 20 otrzymuje brzmienie:
„20. Umowa Ramowa oraz umowy Rachunków zawarte na jej podstawie, ulegają rozwiązaniu
w przypadku utrzymywania Salda zerowego przez okres trzech miesięcy od dnia dokonania wypłaty
środków pieniężnych z Rachunków na rzecz spadkobierców zmarłego Klienta.”

3.

w § 9 w nazwie paragrafu wyrazy: „Digipass/karty SIM” zastępuje się wyrazami „Środków Dostępu”;

4.

w § 11 skreśla się wyraz „szczegółowe”;

5.

w § 12 w ust. 4 oznaczenie: „Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem „Dz.
U. z 2014 roku, poz. 121.”;

6.

w § 14 wszystkie wyrazy: „adekwatności” zastępuje się wyrazami „odpowiedniości”;

7.

w „Oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji” w drugim akapicie po wyrazie: „zawieranych”
dodaje się wyrazy: „w ramach”.

1.

UMOWA RAMOWA – KONTO WSPÓLNE BGŻOPTIMA
w § 4:
− ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyspozycje Pieniężne obejmują przelewy w ciężar Rachunków Oszczędnościowych (zasilenie innych
Rachunków lub Rachunku Powiązanego).”;
− skreśla się dotychczasowy ust. 4 (w związku z czym następuje zmiana w dalszej numeracji ustępów);
− w ust. 5 (dotychczasowym ust. 6) po wyrazie: „Rachunku” skreśla się wyrazy: „lub odpowiednio
Rachunku Powiązanym”;
− w ust. 13 (dotychczasowy ust. 14) zmienia się godzinę „14.30” na „15.30”;
− ust. 15 (dotychczasowy ust. 16) otrzymuje brzmienie:
„15. Dyspozycje Pieniężne pomiędzy poszczególnymi Rachunkami Klientów (przelewy wewnętrzne),
jak np. zasilenie Rachunku Celowego, realizowane są z chwilą ich złożenia, z zastrzeżeniem zdań
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następnych. Dyspozycje Pieniężne pomiędzy poszczególnymi Rachunkami Posiadacza, złożone po
godzinie 18:25 w Dniu Roboczym lub w dniu innym niż Dzień Roboczy, realizowane są najpóźniej
w następnym dniu roboczym. W przypadku Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej składanej po
godz. 16.30 w Dniu Roboczym lub w dniu innym niż Dzień Roboczy, Rachunek Lokaty Terminowej
otwierany i zasilany jest w następnym Dniu Roboczym.”;
2.

w § 5 w ust. 1 po wyrazie: „Lokat” dodaje się wyraz „Terminowych”;

3.

w § 9:
− w ust. 2 wyrazy: „na Konto” zastępuje się wyrazami „w ramach Konta”;
− w ust. 12 wyrazy: „może być również składana” zastępuje się wyrazami „składana jest”;
− ust. 21 otrzymuje brzmienie:
„21. Umowa Ramowa oraz umowy Rachunków zawarte na jej podstawie, ulegają rozwiązaniu w przypadku
utrzymywania salda zerowego przez okres trzech miesięcy od dnia dokonania wypłaty środków
z Rachunków na rzecz spadkobierców zmarłego Uprawnionego Posiadacza lub Współposiadacza.”;

4.

w § 10 w nazwie paragrafu wyrazy: „Digipass/karty SIM” zastępuje się wyrazami „Środków Dostępu”;

5.

w § 12 skreśla się wyraz „szczegółowe”;

6.

w § 13 w ust. 4 oznaczenie „Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem „Dz.
U. z 2014 roku, poz. 121.”.

1.

UMOWA RAMOWA – KONTO BGŻOPTIMA JUNIOR
w § 3:
− w ust. 1 wyrazy „na Konto” zastępuje się wyrazami „do Konta”;
− ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dyspozycje Pieniężne obejmują przelewy w ciężar Rachunków Oszczędnościowych (zasilenie
innych Rachunków lub Rachunku Powiązanego).”;
− skreśla się dotychczasowy ust. 6 (w związku z czym następuje zmiana w dalszej numeracji ustępów);
− w ust. 7 (dotychczasowym ust. 8) po wyrazie: „Rachunku” skreśla się wyrazy: „lub odpowiednio
Rachunku Powiązanym”;
− w ust. 15 (dotychczasowy ust. 16) zmienia się godzinę „14.30” na „15.30”;
− w ust. 17 (dotychczasowy ust. 18) otrzymuje brzmienie:
„17. Dyspozycje Pieniężne pomiędzy poszczególnymi Rachunkami Klienta (przelewy wewnętrzne),
jak np. zasilenie Rachunku Celowego, realizowane są z chwilą ich złożenia, z zastrzeżeniem zdań
następnych. Dyspozycje Pieniężne pomiędzy poszczególnymi Rachunkami Posiadacza, złożone po
godzinie 18:25 w Dniu Roboczym lub w dniu innym niż Dzień Roboczy, realizowane są najpóźniej
w następnym dniu roboczym. W przypadku Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej składanej po
godz. 16.30 w Dniu Roboczym lub w dniu innym niż Dzień Roboczy, Rachunek Lokaty Terminowej
otwierany i zasilany jest w następnym Dniu Roboczym.”;
− w ust. 21 wyrazy: „na Konto” zastępuje się wyrazami: „do Konta”;

2.

w § 4 ust. 4 wyrazy: „na Konto” zastępuje się wyrazami: „w ramach Konta”;

3.

w § 8:
− w ust. 13 wyrazy: „może być również składana” zastępuje się wyrazami „składana jest”;
− ust. 20 otrzymuje brzmienie:
„20. Umowa Ramowa oraz umowy Rachunków zawarte na jej podstawie, ulegają rozwiązaniu
w przypadku utrzymywania salda zerowego przez okres trzech miesięcy od dnia dokonania wypłaty
środków z Rachunków na rzecz spadkobierców zmarłego Klienta.”;
− w ust. 21 skreśla się wyraz: „również”;

4.

w § 9 w nazwie paragrafu wyrazy: „Digipass/karty SIM” zastępuje się wyrazami „Środków Dostępu”;

5.

w § 11 skreśla się wyraz: „szczegółowe”;

6.

w § 12 w ust. 4 oznaczenie „Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem „Dz.
U. z 2014 roku, poz. 121.”.
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1.

UMOWA RAMOWA – KONTO BGŻOPTIMA BIZNES
w § 3:
− w ust. 1 wyrazy „na Konto” zastępuje się wyrazami „do Konta”;
− ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyspozycje Pieniężne obejmują przelewy w ciężar Rachunków Oszczędnościowych (zasilenie
innych Rachunków lub Rachunku Powiązanego).”;
− skreśla się dotychczasowy ust. 4, (w związku z czym następuje zmiana w dalszej numeracji ustępów);
− w nowym ust. 5 (dotychczasowym ust. 6) po wyrazie: „Rachunku” skreśla się wyrazy: „lub odpowiednio
Rachunku Powiązanym”;
− w ust. 14 (dotychczasowy ust. 15) zmienia się godzinę „14.30” na „15.30”;
− ust. 16 (dotychczasowy ust. 17) otrzymuje brzmienie:
„16. Dyspozycje Pieniężne pomiędzy poszczególnymi Rachunkami Klienta (przelewy wewnętrzne),
jak np. zasilenie Rachunku Celowego, realizowane są z chwilą ich złożenia, z zastrzeżeniem zdań
następnych. Dyspozycje Pieniężne pomiędzy poszczególnymi Rachunkami Posiadacza, złożone po
godzinie 18:25 w Dniu Roboczym lub w dniu innym niż Dzień Roboczy, realizowane są najpóźniej
w następnym dniu roboczym. W przypadku Dyspozycji otwarcia Lokaty Terminowej składanej po
godz. 16.30 w Dniu Roboczym lub w dniu innym niż Dzień Roboczy, Rachunek Lokaty Terminowej
otwierany i zasilany jest w następnym Dniu Roboczym.”;
− w ust. 20 (dotychczasowy ust. 21) wyrazy „na Konto” zastępuje się wyrazami „do Konta”;

2.

w § 8:
− w ust. 13 wyrazy: „może być również składana” zastępuje się wyrazami „składana jest”;
− ust. 20 otrzymuje brzmienie:
„20. Umowa Ramowa oraz umowy Rachunków zawarte na jej podstawie, ulegają rozwiązaniu
w przypadku utrzymywania Salda zerowego przez okres trzech miesięcy od dnia dokonania wypłaty
środków pieniężnych z Rachunków na rzecz spadkobierców zmarłego Klienta.”

3.

w § 9 w nazwie paragrafu wyrazy: „Digipass/karty SIM” zastępuje się wyrazami „Środków Dostępu”;

4.

w § 11 skreśla się wyraz „szczegółowe”;

5.

w § 12 w ust. 4 oznaczenie: „Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.” zastępuje się oznaczeniem „Dz.
U. z 2014 roku, poz. 121.”;

6.

w § 14 wszystkie wyrazy: „adekwatności” zastępuje się wyrazami „odpowiedniości”.

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy: 01-211, zarejestrowana 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 56 138 764 zł w całości wpłacony.
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