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Wstęp – przedmiot seminarium

• Wstęp.

• Pojęcie podstawowego rachunku płatniczego.

• Cechy rachunku podstawowego.

• Zawarcie i wypowiedzenie umowy.

• Opłaty związane z prowadzeniem podstawowego rachunku płatniczego. 

• Procedura przenoszenia rachunku płatniczego.

• Obowiązki Komisji Nadzoru Finansowego.
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Wstęp - Podstawa prawna

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat

związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku

płatniczego

• Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/32 z dnia 28 września 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu

Europejskiego i Rady 2014/92/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujednoliconej

terminologii unijnej w zakresie najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym

• Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/33 z dnia 28 września 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy

techniczne w odniesieniu do ujednoliconego formatu zestawienia opłat i jego wspólnego symbolu zgodnie z dyrektywą

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE

• Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/34 z dnia 28 września 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy

techniczne w odniesieniu do ujednoliconego formatu dokumentu dotyczącego opłat i jego wspólnego symbolu

zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE

• Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
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Wstęp - Rys historyczny

• 10 sierpnia 2015 - Etap prac rządowych - projekt ustawy wdrażający dyrektywę 2014/92/UE (PAD)

• 19 maja 2016 - Stały Komitet Rady Ministrów - 19 lipca 2016 - Rada Ministrów - zm. UUP w zw. z PAD

• 2 sierpnia 2016 - Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 785 - zm. UUP w zw. z PAD

• 23 sierpnia 2016 - Skierowano do Komisji Finansów Publicznych - 5 września 2016 - I czytanie w komisjach

- skierowanie do podkomisji ds. instytucji finansowych

• 4 października 2016 - Sprawozdanie podkomisji - 18 października 2016 - Sprawozdanie komisji druk nr 927

- Połączone druki 626 oraz 785

• 19 października 2016 - II czytanie na posiedzeniu Sejmu (niezwłocznie III czytanie)

• 21 października 2016 III czytanie na posiedzeniu Sejmu - Głosowanie: całość projektu

• Prace w Senacie - 4 listopada 2016 - Stanowisko Senatu - Wniósł poprawki

• Sejm - Skierowano do Komisji Finansów Publicznych dnia 8 listopada 2016

• 30 listopada 2016 r. - uchwalenie ustawy
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Wstęp - PAD - zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz transpozycja

 Przedmiot PAD:

 zasady dotyczące przejrzystości i porównywalności opłat pobieranych od konsumentów w odniesieniu do ich

rachunków płatniczych prowadzonych na terytorium Unii.

 zasady dotyczące przenoszenia rachunków płatniczych w obrębie państwa członkowskiego oraz zasady

ułatwiania konsumentom otwierania rachunków płatniczych za granicą.

 ramy przepisów i warunków, zgodnie z którymi państwa członkowskie muszą zagwarantować konsumentom

prawo do otwierania i korzystania z podstawowych rachunków płatniczych w Unii.

 Zakres podmiotowy:

 rozdziały II (porównywalność opłat) i III (przeniesienie rachunku) mają zastosowanie do dostawców usług

płatniczych.

 rozdział IV (rachunek podstawowy) ma zastosowanie do instytucji kredytowych (fakultet – reszta).

 Państwa członkowskie przyjmują i publikują do dnia 18 września 2016 r. przepisy ustawowe, wykonawcze

i administracyjne niezbędne do wykonania PAD.
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Koncepcja podstawowego rachunku płatniczego w PAD (opcje)

 Państwa członkowskie zapewniają, by podstawowe rachunki płatnicze były oferowane konsumentom

przez wszystkie instytucje kredytowe lub wystarczającą ich liczbę, aby zagwarantować dostęp do tych

rachunków wszystkim konsumentom na swym terytorium i zapobiegać zakłóceniom konkurencji.

 Państwa członkowskie zapewniają, by podstawowe rachunki płatnicze były oferowane przez instytucje

kredytowe mające siedzibę na ich terytorium przynajmniej w walucie narodowej danego państwa

członkowskiego.

 Państwa członkowskie zapewniają, by instytucje kredytowe oferowały usługi, o których mowa w art. 17

(charakteryzujące podstawowy rachunek płatniczy), nieodpłatnie lub za opłatą w rozsądnej wysokości.
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Koncepcja podstawowego rachunku płatniczego w P. Cz. UE - Wielka Brytania

 Skarb JKM wyznacza dostateczną liczbę instytucji kredytowych na terytorium Wielkiej Brytanii w celu

świadczenia usługi podstawowego rachunku płatniczego.

 Podstawowy rachunek płatniczy w funtach prowadzony jest za darmo, natomiast w innych walutach za

rozsądną opłatą.

 W przypadku wystąpienia debetu na podstawowym rachunku płatniczym, instytucja kredytowa

nie powinna obciążać konsumenta opłatami z tego tytułu.

 W przypadku wystąpienia debetu na podstawowym rachunku płatniczym, instytucja kredytowa

nie powinna także obciążać konsumenta odsetkami od kwoty debetu.
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Koncepcja podstawowego rachunku płatniczego w P. Cz. UE - Irlandia

Irlandia:

 Podstawowy rachunek płatniczy jest prowadzony dla euro (dla pozostałych walut - za rozsądną opłatą).

 Nie jest możliwe udostępnienie linii debetowej dla podstawowego rachunku płatniczego.

 Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony jest za darmo przez pierwsze 12 m-cy bez ograniczeń co do

liczby wykonanych transakcji.

 W okresie od 12 miesięcy do 5 lat od otwarcia podstawowego rachunku płatniczego, instytucje

kredytowa weryfikuje kwoty przychodzące na podstawowy rachunek płatniczy. Jeżeli kwoty te w cyklu

12 miesięcy są wyższe niż minimalna stawka godziny pracy w Irlandii pomnożona przez współczynnik

2080, wówczas instytucja kredytowa:

Informuje konsumenta, że za 2 miesiące rozpocznie pobierać rozsądną opłatę za prowadzenie

rachunku podstawowego,

Rozpoczyna pobierać ww. opłatę po 2 miesiącach od powiadomienia konsumenta.
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Koncepcja podstawowego rachunku płatniczego w P. Cz. UE - Malta

Malta:

 Obowiązek prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego dla instytucji kredytowych posiadających

co najmniej 5 oddziałów działających na Malcie.

 Możliwość oferowania podstawowego rachunku płatniczego przez mniejsze instytucje kredytowe.

 Instytucje kredytowe mogą, z poszanowaniem wolności gwarantowanych przez Traktaty Unii

Europejskiej, żądać od konsumenta, który zamierza otworzyć na Malcie rachunek podstawowy

wykazania rzeczywistego interesu w jego otwarciu.

 Instytucje kredytowa nie może odmówić otwarcia podstawowego rachunku płatniczego na podstawie

sytuacji finansowej konsumenta obejmującej: status zatrudnienia, poziom dochodów, historia

kredytowa czy bankructwo osoby fizycznej.

 Podstawowy rachunek płatniczy jest prowadzony dla euro (dla pozostałych walut - opcja dla instytucji

kredytowych).

 Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony jest za darmo lub za rozsądną opłatą.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


Koncepcja podstawowego rachunku płatniczego w P. Cz. UE - Austria

 Podstawowy rachunek płatniczy oferowany jest prze wszystkie instytucje kredytowe w Austrii.

 Podstawowy rachunek płatniczy może być oferowany w euro.

 Możliwość oferowania w walutach innych państw członkowskich.

 Całkowity koszt opłat za prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego nie może przekroczyć kwoty 

80 euro rocznie.

 Minister Pracy, Spraw Socjalnych i Ochrony Konsumentów reguluje w formie aktu wykonawczego grupy 

konsumentów, dla których limit 80 euro zostaje obniżony do limity 40 euro rocznie. 
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Koncepcja podstawowego rachunku płatniczego w P. Cz. UE - Bułgaria

 Wszystkie instytucje kredytowe, które otrzymały licencje Banku Centralnego Bułgarii powinny oferować

konsumentom podstawowy rachunek płatniczy.

 Banki powinny oferować podstawowy rachunek płatniczy darmowo, lub za rozsądną opłatą niezależnie

od liczby wykonanych transakcji płatniczych.

 Wysokość opłat uzależniona winna być od poziomu zarobków w Bułgarii i nie powinna być niższa od

średniej opłaty za takie same usługi związane z prowadzenie m normalnych rachunków płatniczych.

 Bank Centralny Bułgarii publikuje na swojej stronie internetowej corocznie średnie kwoty opłat

pobieranych przez banki za prowadzenie na rzecz konsumentów normalnych rachunków płatniczych.

 Brak możliwości zaciągania kredytów za pomocą podstawowego rachunku płatniczego.
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Koncepcja podstawowego rachunku płatniczego w P. Cz. UE - Chorwacja

 Instytucje kredytowe, których aktywa, zgodnie z raportem rocznym, przekraczają kwotę 15 mln kun chorwackich

zobowiązane są do oferowania podstawowego rachunku płatniczego konsumentom.

 Instytucje kredytowe z aktywami poniżej ww. limitu mogą oferować podstawowy rachunek płatniczy fakultatywnie.

 Weryfikacja posiadania / nieposiadania normalnego rachunku odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez

konsumenta.

 Podstawowy rachunek płatniczy oferowany jest w kunach chorwackich

 Nie pobiera się opłat od operacji wykonywanych ramach podstawowego rachunku płatniczego w wysokości wyższej nią

normalne opłaty

 Opłaty dla grup uprzywilejowanych (np. osoby bezrobotne poszukujące pracy, osoby niepełnosprawne) nie powinny

przekraczać 0,13 % średnich zarobków netto w Chorwacji (wskaźnik roczny).
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Zakres nowelizacji UUP z 2016 r.

• Zagadnienia związane z wdrożeniem Rozporządzenia (UE) 2015/751 w sprawie opłat interchange MIF:
 opłata interchange - zakres zastosowania oraz wyłączenia;
zasady realizowania transakcji - rozdzielenie opłat (unblending), co-badging i wybór marki płatniczej;
zasada honorowania wszystkich kart;

nowy dział: „Schematy płatnicze”;

numery rozliczeniowe i unikatowe identyfikatory.

• Zagadnienia związane z implementacją dyrektywy 2014/92/UE w sprawie porównywalności opłat związanych
z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku
płatniczego:

 wykaz usług reprezentatywnych;
 porównywalność opłat (dokument dot. opłat, zestawienie opłat);
 porównywarki internetowe;
 przenoszenie rachunku;
 podstawowy rachunek płatniczy.
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Rozszerzenie zakresu stosowania ustawy

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych oraz wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego,
w tym:

1) warunki świadczenia usług płatniczych, w szczególności dotyczące przejrzystości postanowień umownych i wymogów 
w zakresie informowania o usługach płatniczych;
2) prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a także zakres odpowiedzialności 
dostawców z tytułu wykonywania usług płatniczych;
2a) warunki wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego;
3) zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, instytucje pieniądza 
elektronicznego i oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, w tym za pośrednictwem agentów, oraz 
zasady sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami;
2. Ustawa określa również podstawowe zasady funkcjonowania rynku krajowych transakcji płatniczych przy użyciu kart 
płatniczych.
4) zasady dostępu konsumentów do rachunku podstawowego;
5) zasady przenoszenia rachunków płatniczych prowadzonych dla konsumentów.

2. Ustawa określa również:
1) podstawowe zasady funkcjonowania rynku krajowych transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych;
2) zasady prowadzenia stron internetowych porównujących opłaty związane z rachunkiem płatniczym;
3) zasady funkcjonowania schematów płatniczych oraz zasady nadzoru nad tymi schematami.
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Nowy zakres walutowy w UUP oraz nowe definicje

 Nowy zakres walutowy w UUP - Przepisy działów I–III oraz działu IX stosuje się do usług płatniczych

dokonywanych w euro, w walucie polskiej lub w walucie innego państwa członkowskiego, z wyjątkiem

przepisów art. 59ia–59ih, które stosuje się wyłącznie do usług płatniczych dokonywanych w walucie polskiej.

Przepisy art. 14a–14c, art. 20a, art. 20b, art. 32b–32e oraz art. 59ij–59iq stosuje się do usług wykonywanych

w każdej walucie.

 Nowe definicje w UUP zw. z implementacją PAD: dostawca przekazujący, dostawca przyjmujący, konsument,

kredyt w rachunku płatniczym, usługi powiązane z rachunkiem płatniczym, numer rozliczeniowy (PAD – 27

definicji).

 Nowe definicje w UUP zw. z implementacją MIF: Katalog nowych/zmienionych definicji do UUP: (agent

rozliczeniowy, krajowa transakcja płatnicza, numer rozliczeniowy, opłata interchange, opłata akceptanta, opłata

systemowa, organizacja kartowa, organizacja płatnicza, podmiot uczestniczący, przetwarzanie transakcji

płatniczych, schemat płatniczy, system kart płatniczych, wydawca instrumentu płatniczego, polecenie

przelewu).
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Dostęp do podstawowego rachunku płatniczego w UUP

 zakres podmiotów w UUP - "wyznaczeni dostawcy":

bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe;

oddział banku zagranicznego w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe;

instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji

kredytowej w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe;

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (dla członków danej kasy)

 zakres użytkowników - tylko konsumenci

 zakres walutowy - wyłącznie waluta polska

 zakres terytorialny - wyłącznie na terytorium RP

 opłaty - konto za darmo - limit darmowych opłat
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Katalog usług płatniczych w UUP

Przez usługi płatnicze rozumie się działalność polegającą na:

 przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do

prowadzenia rachunku;

 wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub

u innego dostawcy:

o przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,

o przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

o przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;

 wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych w pkt powyżej, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi

z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego – kredytu płatniczego;

 wydawaniu instrumentów płatniczych;

 umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem

płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji,

przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających

na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku

tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);

 świadczeniu usługi przekazu pieniężnego;

 świadczeniu usługi inicjowania transakcji płatniczej;

 świadczeniu usługi dostępu do informacji o rachunku.
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Podstawowy rachunek płatniczy (1) - cecha

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:

 dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;

 dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie lub

w placówce wyznaczonego dostawcy w godzinach pracy tego dostawcy lub poza nimi, lub przy użyciu terminala

płatniczego, jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;

 wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych polecenia przelewu, polecenia zapłaty oraz

przy użyciu instrumentu płatniczego, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce

wyznaczonego dostawcy lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku

transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także

możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez

dostawcę transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków

zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


Podstawowy rachunek płatniczy (2) – cechy dodatkowe

 Obowiązek zapewnienia wypłaty w placówce poza godzinami pracy dostawcy następuje wyłącznie w przypadku gdy

dostawca oferuje takie usługi.

 Wyznaczony dostawca w ramach podstawowego rachunku płatniczego jest obowiązany zapewnić ww. usługi

w zakresie, w jakim świadczy takie usługi w ramach prowadzenia innych rachunków płatniczych.

 Wyznaczony dostawca udostępnia na żądanie konsumenta, nieodpłatnie, informacje o podstawowych rachunkach

płatniczych dostępnych w jego ofercie, warunkach korzystania z rachunków oraz opłatach z tym związanych.

 Wyznaczony dostawca może poprzez centralną informację o rachunkach sprawdzić czy konsument posiada u innego

wyznaczonego dostawcy rachunek płatniczy umożliwiający wykonywanie transakcji charakterystycznych dla rachunku

podstawowego.

 Wyznaczony dostawca otwiera i prowadzi podstawowy rachunek płatniczy konsumenta na podstawie zawartej

z konsumentem umowy podstawowego rachunku płatniczego. Dostawca udostępnia wnioski o zawarcie umowy

podstawowego rachunku płatniczego w postaci papierowej w swoich placówkach, a wzór wniosku - na swojej stronie

internetowej. Konsument może również ustnie żądać zawarcia umowy rachunku podstawowego, bez składania

pisemnego wniosku, o ile dostawca dopuszcza taką możliwość.

 Wyznaczony dostawca nie może uzależniać otwarcia podstawowego rachunku płatniczego od zawarcia przez

konsumenta innej umowy o świadczenie usług dodatkowych ani od zadeklarowania określonej kwoty wpływu środków

pieniężnych na podstawowy rachunek płatniczy. Zakaz ten nie dotyczy obowiązków wynikających ze stosunku

członkostwa łączących konsumenta z dostawcą.
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Podstawowy rachunek płatniczy (3) - termin zawarcia

 Termin zawarcia - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia

otrzymania kompletnego wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego,

zawiera z konsumentem taką umowę albo informuje o odmowie jej zawarcia.

 W przypadku kompletnego wniosku złożonego za pomocą środków komunikacji

elektronicznej, jeżeli dostawca dopuszcza taką możliwość, wyznacza on konsumentowi

termin, nie krótszy niż 10 dni roboczych, na podpisanie umowy w placówce dostawcy albo

zawiera z konsumentem umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 W przypadku skok termin 10 dni jest liczony od dnia potwierdzenia, że wnioskodawca może

uzyskać status członka tego dostawcy.

 Termin 10 dni stosuje się odpowiednio, jeżeli zawarcie umowy podstawowego rachunku

bankowego następuje na podstawie ustnego żądania.
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Podstawowy rachunek płatniczy (4) - obligatoryjna odmowa zawarcia

 gdy jest to uzasadnione względami ostrożnościowymi wynikającymi z podejrzenia

popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. - Kodeks karny;

 w przypadku skok-ów, jeżeli konsument składający wniosek nie jest członkiem spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej będącej tym dostawcą lub nie spełnia kryteriów uzyskania

statusu członka tej kasy;

 gdy dostawca posiada uprawdopodobnioną informację o udziale konsumenta

w przestępstwie popełnionym z wykorzystaniem rachunku płatniczego lub

uprawdopodobnioną informację, że środki, które mają być zgromadzone na rachunku,

pochodzą z przestępstwa.
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Podstawowy rachunek płatniczy (5) - fakultatywna odmowa zawarcia

1. Konsument jest stroną umowy o prowadzenie rachunku płatniczego zawartej z wyznaczonym

dostawcą w ramach działalności wykonywanej na terytorium RP, umożliwiającego wykonywanie

transakcji charakteryzujących podstawowy rachunek płatniczy;

2. Dane identyfikacyjne konsumenta są zgodne z danymi osób znajdującymi się na międzynarodowych

listach sankcyjnych lub na liście ostrzeżeń publicznych KNF;

3. Konsument nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

4. Umowa rachunku płatniczego zawarta między tym dostawcą a konsumentem została rozwiązana ze

względu na rażące naruszenie jej postanowień przez konsumenta;

5. Konsument nie podpisał umowy w placówce dostawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia

otrzymania kompletnego wniosku, albo w tym terminie nie zawarł umowy za pomocą środków

porozumiewania się na odległość;

6. Konsument nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego;

7. Konsument nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 
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Podstawowy rachunek płatniczy (6) - opłaty (1)

 Wyznaczony dostawca prowadzi podstawowy rachunek płatniczy w zakresie krajowych transakcji

płatniczych nieodpłatnie.

 Wyznaczony dostawca może pobierać opłaty za wykonanie krajowych transakcji poleceń przelewu, po

wykonaniu w ciągu miesiąca 5 takich transakcji zlecanych przez konsumenta. Opłaty te nie mogą być

wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez danego dostawcę przez ostatnie 12 miesięcy

w odniesieniu do transakcji poleceń przelewu powiązanych z jakimkolwiek rachunkiem płatniczym

oferowanym przez tego dostawcę.

 Wyznaczony dostawca może pobierać od konsumenta opłatę za wykonywanie transakcji wpłat

i wypłat gotówki przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów nienależących do tego dostawcy

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po wykonaniu w ciągu miesiąca 5 takich

krajowych transakcji płatniczych na rzecz konsumenta. Opłaty te nie mogą być wyższe od opłat

najczęściej stosowanych przez ostatnie 12 miesięcy przez tego dostawcę w odniesieniu do transakcji,

wpłat i wypłat gotówki, wykonywanych w ramach jakiegokolwiek rachunku płatniczego

prowadzonego przez tego dostawcę i przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów nienależących do

tego dostawcy.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 
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Podstawowy rachunek płatniczy (7) - opłaty (2)

 Wyznaczony dostawca zapewnia konsumentom możliwość wykonywania operacji charakteryzujących

podstawowy rachunek płatniczy, w swoich placówkach oraz za pośrednictwem środków

elektronicznego dostępu do rachunku, o ile dostawca oferuje taki dostęp.

 Dostawca nie może oferować podstawowych rachunków płatniczych, z których korzystanie

odbywałoby się wyłącznie za pomocą środków elektronicznego dostępu do rachunku, chyba że

dostawca oferuje wyłącznie usługi świadczone za pomocą takich środków.

 Wyznaczony dostawca nie może pobierać od konsumenta opłat za świadczenie usług związanych

z prowadzeniem podstawowego rachunku płatniczego innych niż opłaty, o których mowa powyżej,

oraz opłaty za wykonanie transgranicznych transakcji płatniczych. Opłaty za wykonanie

transgranicznych transakcji płatniczych nie mogą być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez

danego dostawcę przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do transakcji tego rodzaju, wykonywanych

w ramach jakiegokolwiek rachunku płatniczego prowadzonego przez tego dostawcę.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 
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Podstawowy rachunek płatniczy (8) - wypowiedzenie umowy (1)

Wyznaczony dostawca może wypowiedzieć umowę podstawowego rachunku płatniczego, w przypadku

gdy:

1. konsument umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa wykorzystał rachunek do celów niezgodnych

z prawem;

2. istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone na rachunku pochodzą z działalności

przestępczej lub mają związek z taką działalnością;

3. na rachunku nie dokonano żadnych operacji przez ponad 24 kolejne miesiące, z wyjątkiem operacji

z tytułu pobierania opłat lub naliczania odsetek od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych;

4. konsument podał nieprawdziwe informacje lub zataił prawdziwe informacje we wniosku o zawarcie

umowy podstawowego rachunku płatniczego, jeżeli podanie prawdziwych informacji skutkowałoby

odrzuceniem wniosku;

5. konsument nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego;

6. konsument zawarł inną umowę rachunku płatniczego, który umożliwia mu wykonywanie transakcji

charakteryzujących podstawowy rachunek płatniczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 
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Podstawowy rachunek płatniczy (9) - wypowiedzenie umowy (2)

 Dostawca może wypowiedzieć umowę podstawowego rachunku płatniczego zawartą na czas nieokreślony

z co najmniej dwumiesięcznym wypowiedzeniem.

 Nieodpłatna informacja o przyczynach wypowiedzenia umowy podstawowego rachunku płatniczego jest

przekazywana konsumentowi, w postaci papierowej albo elektronicznej, wraz z wypowiedzeniem tej umowy.

 Dostawca wskazuje tryb, w jakim konsument może dochodzić swoich praw w związku z rozwiązaniem umowy

podstawowego rachunku płatniczego, oraz informuje go o pozasądowych procedurach rozstrzygania sporów.

 Wyjątek: skutek natychmiastowy, gdy:

konsument umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa wykorzystał rachunek do celów niezgodnych

z prawem;

 istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone na rachunku pochodzą z działalności przestępczej lub

mają związek z taką działalnością;

konsument podał nieprawdziwe informacje lub zataił prawdziwe informacje we wniosku o zawarcie umowy

podstawowego rachunku płatniczego, jeżeli podanie prawdziwych informacji skutkowałoby odrzuceniem

wniosku.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 
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Przenoszenie rachunku płatniczego - definicje dostawcy i cechy rachunku

 dostawca przekazujący - dostawcę usług płatniczych, który przekazuje dostawcy przyjmującemu

informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego;

 dostawca przyjmujący - dostawcę usług płatniczych, któremu dostawca przekazujący przekazuje

informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego;

 Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do rachunków płatniczych umożliwiających

co najmniej:

dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek;

dokonywanie wypłat gotówki z rachunku;

zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.

 Dostawca przyjmujący, który nie świadczy usług świadczonych przez dostawcę przekazującego w ramach

prowadzonego rachunku płatniczego, nie jest obowiązany do ich świadczenia w ramach rachunku

otwieranego przez niego dla konsumenta w ramach przeniesienia rachunku.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 
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Przenoszenie rachunku płatniczego - definicja

 Przeniesienie rachunku płatniczego między dostawcami mającymi siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej -

 przekazanie, z upoważnienia konsumenta, przez dostawcę przekazującego dostawcy przyjmującemu

informacji o wszystkich lub niektórych zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz regularnie

przychodzących na rachunek płatniczy prowadzony dla konsumenta przez dostawcę przekazującego

poleceniach przelewu i poleceniach zapłaty, w ramach rachunku płatniczego albo jakiegokolwiek

dodatniego salda, z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego na rachunek

płatniczy otwarty dla konsumenta przez dostawcę przyjmującego, w walucie rachunku płatniczego,

którego dotyczą przekazywane informacje, łącznie z ewentualnym zamknięciem rachunku płatniczego

prowadzonego dla konsumenta przez dostawcę przekazującego.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
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Przenoszenie rachunku płatniczego - informacja o trybie

 Dostawca przekazujący lub dostawca przyjmujący informują konsumenta, nieodpłatnie, na jego żądanie,

w sposób przejrzysty i czytelny, o trybie przeniesienia rachunku płatniczego.

 Informacje obejmują w szczególności:

obowiązki i uprawnienia dostawcy przekazującego, dostawcy przyjmującego i konsumenta;

terminy zakończenia poszczególnych czynności w ramach przeniesienia rachunku płatniczego;

wskazanie usług płatniczych, które świadczy dostawca przyjmujący, w tym warunków, na jakich je

świadczy, oraz możliwych ograniczeń, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku

płatniczego w powiązaniu z tymi usługami;

opłaty związane z przeniesieniem rachunku płatniczego, o ile są pobierane;

dane, które konsument będzie musiał przedstawić w celu przeniesienia rachunku płatniczego;

wskazanie pozasądowych procedur rozstrzygania sporów, w tym właściwych sądów polubownych.

 Informacje powyższe dostawca przekazuje w postaci papierowej we wszystkich swoich placówkach

dostępnych dla konsumentów, albo w postaci elektronicznej, a także udostępnia je na swojej stronie

internetowej.
Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
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Przenoszenie rachunku płatniczego - zadania dostawcy przyjmującego

Dostawca przyjmujący, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia, zwraca się do dostawcy

przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały objęte upoważnieniem:

 przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, wykazu istniejących zleceń

stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty,

które mają zostać przeniesione;

 przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, dostępnych informacji

o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych

na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje;

 zaprzestania akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących poleceń przelewu, ze skutkiem od dnia określonego

w upoważnieniu, w przypadku gdy dostawca przekazujący nie zapewnia automatycznego przekierowywania

przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego;

 anulowania zleceń stałych ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;

 przekazania środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego

w dniu określonym przez konsumenta w upoważnieniu;

 zamknięcia rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego w dniu wskazanym przez konsumenta

w upoważnieniu.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
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Przenoszenie rachunku płatniczego - zadania dostawcy przekazującego

Dostawca przekazujący dokonuje następujących czynności, o ile są objęte upoważnieniem:

 w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia przekazuje dostawcy przyjmującemu następujące

informacje:

 wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji o udzielonych

zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione

 o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty

zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się

o te informacje

 ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu zaprzestaje akceptowania przychodzących na rachunek płatniczy

poleceń przelewu i poleceń zapłaty w przypadku gdy nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących

poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy posiadany lub otwarty przez konsumenta u dostawcy

przyjmującego, a w przypadku odmowy przyjęcia transakcji informuje płatnika lub odbiorcę o przyczynach odmowy;

 anuluje zlecenia stałe ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;

 przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym prowadzonym przez niego na rachunek płatniczy

prowadzony przez dostawcę przyjmującego, w dniu określonym w upoważnieniu;

 zamyka rachunek płatniczy w dniu określonym w upoważnieniu, jeżeli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania

uniemożliwiające jego zamknięcie, i pod warunkiem zakończenia czynności wymienionych w pierwszych trzech tiretach.
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Przenoszenie rachunku płatniczego - zadania dostawcy przyjmującego (1)

Dostawca przyjmujący (5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji) od dostawcy przekazującego wykonuje

następujące czynności, o ile są objęte upoważnieniem:

1) ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił konsument,

ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;

2) dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem

od dnia wskazanego w upoważnieniu;

3) w stosownych przypadkach informuje konsumenta o prawach przysługujących mu zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi

techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie

(WE) nr 924/2009;

4) informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na

rachunek płatniczy konsumenta o danych identyfikujących rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego

oraz przekazuje płatnikom kopię upoważnienia;

5) informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych

z rachunku płatniczego konsumenta o danych identyfikujących rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego

oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego, a także przekazuje tym

odbiorcom kopię upoważnienia.
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Przenoszenie rachunku płatniczego - zadania dostawcy przyjmującego (2)

• Dostawca przyjmujący wykonuje czynności, o których mowa powyżej, w zakresie, w jakim umożliwiają

mu to informacje przedstawione przez dostawcę przekazującego lub konsumenta, a w przypadku braku

takich informacji zwraca on się o ich przekazanie.

• W przypadku gdy konsument osobiście przekazuje informacje, o których mowa w powyższym slajdzie

w pkt 4 i 5, płatnikom lub odbiorcom, dostawca przyjmujący przekazuje konsumentowi, w terminie 5

dni roboczych, dane identyfikujące rachunek płatniczy oraz wskazuje datę, o której mowa w art. 59il

ust. 3 pkt 2.

• W celu zachowania ciągłości świadczenia usług płatniczych na rzecz konsumenta w trakcie przeniesienia

rachunku płatniczego, dostawca przekazujący nie może dokonać blokady instrumentów płatniczych

przed dniem wskazanym w upoważnieniu udzielonym przez konsumenta, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2.
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Przenoszenie rachunku płatniczego – dostawca z innego p. czł.  UE

• Jeżeli konsument poinformuje dostawcę prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jego rachunek

płatniczy o zamiarze otwarcia rachunku płatniczego u dostawcy prowadzącego działalność w innym państwie

członkowskim, dostawca prowadzący rachunek płatniczy, po otrzymaniu tej informacji:

 przekazuje konsumentowi, nieodpłatnie, wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz

udzielonych przez dłużnika zgodach na realizację poleceń zapłaty, o ile są dostępne, a także dostępne informacje

o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty

zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień otrzymania

informacji;

 przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym konsumenta na rachunek płatniczy konsumenta

u nowego dostawcy usług płatniczych, o ile informacja zawiera dane umożliwiające jego identyfikację i identyfikację

rachunku płatniczego konsumenta;

 zamyka rachunek płatniczy konsumenta, o ile takie żądanie jest objęte informacją.

• W przypadku gdy konsument nie ma na rachunku płatniczym nieuregulowanych zobowiązań, dostawca prowadzący

ten rachunek realizuje czynności określone powyżej w dniu wskazanym przez konsumenta, nie wcześniej jednak niż po

upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji konsumenta, chyba że konsument i dostawca uzgodnią inny

termin. W przypadku gdy na rachunku płatniczym konsumenta znajdują się nieuregulowane zobowiązania, które

uniemożliwiają jego zamknięcie, dostawca niezwłocznie informuje o tym konsumenta.
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Przenoszenie rachunku płatniczego – nieuregulowane zobowiązania

Dostawca może stwierdzić istnienie nieuregulowanych zobowiązań uniemożliwiających zamknięcie rachunku w terminie,

o którym mowa w upoważnieniu jeżeli dotyczy to w szczególności rachunku:

 na którym jest blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej;

 z którego są dokonywane spłaty kredytów, w tym udzielonych z wykorzystaniem karty kredytowej;

 na którym dokonano zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;

 z blokadami środków;

 na którym została ustanowiona kaucja środków na poczet zobowiązań konsumenta wobec innego dostawcy;

 z saldem zerowym i zaległymi opłatami, w przypadku gdy dostawca przyjmujący nie wprowadza przekroczenia salda na

rachunku, a opłaty są naliczone, ale nie zostały pobrane;

 z saldem ujemnym;

 z otwartą akredytywą, otwartym inkasem dokumentowym lub inkasem czeków w obrocie krajowym lub dewizowym;

 prowadzonego dla konsumenta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości lub

który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości;

 powiązanego z członkostwem u dostawcy prowadzącego taki rachunek.
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Przenoszenie rachunku płatniczego – opłaty

 Dostawca przekazujący i dostawca przyjmujący, na żądanie konsumenta, udostępniają mu, nieodpłatnie, dane

dotyczące istniejących zleceń stałych i poleceń zapłaty, powiązanych z prowadzonymi przez tych dostawców

rachunkami płatniczymi konsumenta, które są objęte przeniesieniem.

 Opłaty pobierane od konsumenta przez dostawcę przekazującego lub dostawcę przyjmującego za czynności inne niż

przekazywanie informacji, o których mowa powyżej oraz informacji o regularnie przychodzących poleceniach przelewu

oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13

miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje - nie mogą być wyższe niż rzeczywiste koszty ponoszone

przez danego dostawcę z tytułu wykonywanych czynności.
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Przenoszenie rachunku płatniczego – obowiązki odszkodowawcze

 Dostawca przyjmujący lub dostawca przekazujący niezwłocznie wyrównuje każdą szkodę finansową konsumenta

wynikającą bezpośrednio z niewywiązania się przez danego dostawcę z obowiązków wynikających z art. 59ik-59io.

 Przez straty, o których mowa w art. 361 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, należy rozumieć opłaty

i odsetki pobrane przez dostawcę przekazującego, które nie zostałyby pobrane w przypadku gdyby dostawca wypełnił

obowiązki wynikające z art. 59ik-59io, a przez korzyści, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć odsetki

wynikające z oprocentowania środków na rachunku, które zostałyby naliczone, gdyby dostawca wypełnił obowiązki

wynikające z UUP w tym zakresie przenoszenia rachunków.

 Przepisy o przenoszeniu rachunków stosuje się odpowiednio do przenoszenia rachunku płatniczego w ramach tego

samego dostawcy - wyjątkiem przenoszenia rachunku do dostawcy prowadzącego działalność w innym państwie

członkowskim.
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Obowiązki Komisji Nadzoru Finansowego (1)

• KNF zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o zasadach dostępu do podstawowego rachunku

płatniczego.

• Do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego dostawcy oferujący w roku poprzednim podstawowe rachunki

płatnicze przekazują do KNF informacje o liczbie otwartych w tym roku podstawowych rachunków płatniczych oraz

o stosunku liczby przypadków odmowy zawarcia umowy takiego rachunku do liczby złożonych wniosków, według stanu

na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

• KNF, co 2 lata, w terminie do końca lutego roku kalendarzowego następującego po upływie okresu sprawozdawczego,

informuje Komisję Europejską o liczbie dostawców świadczących usługę podstawowego rachunku płatniczego.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


Obowiązki Komisji Nadzoru Finansowego (2)

• Do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego dostawca uczestniczący
w przeniesieniu rachunku jako dostawca przekazujący przekazuje do KNF
informacje o liczbie przeniesionych rachunków płatniczych oraz o liczbie
niezrealizowanych upoważnień do przeniesienia rachunku płatniczego
w poprzednim roku kalendarzowym, według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku kalendarzowego.

• KNF, co 2 lata, informuje Komisję Europejską o liczbie przeniesionych rachunków
płatniczych oraz o liczbie niezrealizowanych upoważnień do przeniesienia
rachunku płatniczego w tym okresie, według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku kalendarzowego.
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Obowiązki Komisji Nadzoru Finansowego (3)

Ustawa o usługach płatniczych:

• W przypadku gdy bank nie udostępnia usługi podstawowego rachunku płatniczego, Komisja Nadzoru
Finansowego może nałożyć na ten bank karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu go do spełnienia tego obowiązku w terminie wyznaczonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego.

• W przypadku gdy bank nie umożliwia przenoszenia rachunków płatniczych, Komisja Nadzoru
Finansowego może nałożyć na ten bank karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu go do spełnienia tego obowiązku w terminie wyznaczonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego.

• Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, organ nadzoru uwzględnia wagę, czas
trwania i przyczyny naruszenia wskazanego powyżej obowiązku, rozmiar prowadzonej przez dostawcę
działalności oraz jego sytuację finansową.

• Wpływy z tytułu kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.
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Obowiązki Komisji Nadzoru Finansowego (4)

Ustawa o skok:

 W przypadku gdy kasa nie udostępnia usługi podstawowego rachunku płatniczego, KNF może
nałożyć na tę kasę karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu jej do spełnienia tego obowiązku w terminie wyznaczonym przez KNF.

 W przypadku gdy kasa nie udostępnia usługi przenoszenia rachunku płatniczego, KNF może
nałożyć na tę kasę karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu jej do spełnienia tego obowiązku w terminie wyznaczonym przez KNF.

 Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, organ nadzoru uwzględnia wagę,
czas trwania i przyczyny naruszenia wskazanego powyżej obowiązku, rozmiar prowadzonej
przez dostawcę działalności oraz jego sytuację finansową.

 Wpływy z tytułu kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.
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