Załącznik – wykaz zmian w regulacjach EnveloBanku
I. Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie
1. W § 2:
1) ust. 1 pkt 29) w definicji „Kodeks cywilny” aktualizuje się Dziennik Ustaw z: „Dz. U. z 2018 r. poz.
1025, z późn. zmianami” na „Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zmianami”,
2) ust. 1 pkt 38) w definicji „Ordynacja podatkowa” aktualizuje się Dziennik Ustaw z: „Dz. U. z 2018 r.
poz. 800, z późn. zmianami” na „Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zmianami”,
3) dodaje się definicję „płatność krajowa” i „płatność transgraniczna” w następującym brzmieniu:
„47) płatność krajowa - przetwarzana w sposób elektroniczny transakcja płatnicza inicjowana przez
płatnika albo przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, w której przypadku dostawca usług
płatniczych płatnika oraz dostawca usług płatniczych odbiorcy znajdują się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
48) płatność transgraniczna - przetwarzana w sposób elektroniczny transakcja płatnicza inicjowana
przez płatnika albo przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, w której przypadku dostawca
usług płatniczych płatnika oraz dostawca usług płatniczych odbiorcy znajdują się w innych
państwach członkowskich,”,
4) w związku z powyższym dotychczasowa numeracja punktów od 47 do 118 otrzymuje odpowiednio
numerację od 49 – 120,
5) ust. 1 pkt 94) w definicji „ustawa o BFG” aktualizuje się Dziennik Ustaw z: „Dz. U. z 2017 r. poz.
1937” na „Dz. U. z 2019 r. poz. 795”,
6) ust. 1 pkt 97) w definicji „ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu” po: „Dz. U. z 2018 r. poz. 723” dodaje się „z późn. zmianami”,
7) ust. 1 pkt 100) w definicji „ustawa o usługach płatniczych” aktualizuje się Dziennik Ustaw z: „Dz. U.
z 2017 r. poz. 2003” na „Dz. U. z 2019 r. poz. 659”,
8) dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:
„2. Postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków informacyjnych Banku związanych
z opłatami za płatności transgraniczne, o których mowa w § 22 ust. 2 i 3 obowiązują od dnia 19
kwietnia 2020 roku.”.
2. W § 22:
1) Dodaje się ust. 2 i 3 w następującym brzmieniu:
„2. W przypadku, gdy Bank oferuje usługę przeliczenia waluty w związku z poleceniem przelewu
inicjowanym bezpośrednio online, za pośrednictwem strony internetowej albo aplikacji
bankowości mobilnej, Bank informuje płatnika, przed zainicjowaniem płatności
transgranicznej, o szacowanych opłatach za usługi przeliczenia walut mających zastosowanie
do polecenia przelewu.
3. Przed zainicjowaniem płatności transgranicznej Bank informuje płatnika o szacunkowej łącznej
kwocie polecenia przelewu w walucie rachunku płatnika, w tym wszelkich opłatach
transakcyjnych i wszelkich opłatach za przeliczenie waluty. Bank podaje również szacowaną
kwotę do przekazania na rzecz odbiorcy w walucie rachunku odbiorcy.”.
3. W § 39:
1) dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3. Zasady dotyczące ustanawiania, blokady oraz odwołania polecenia zapłaty określone zostały w
Komunikacie.”,
2) w związku z powyższym dotychczasowa treść pod numeracją ustępu 3 otrzymuje oznaczenie
jako ust. 4.
4. W § 46:
1) w ust. 4 skreśla się zdanie:
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„Bank może nie dysponować informacją o zastosowanych przez dany podmiot świadczący usługę
przeliczenia waluty opłatach lub kursie walutowym.”,
2) dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„5. Dodatkowo od dnia 19 kwietnia 2020 r. Bank, w przypadku gdy jest podmiotem oferującym
usługę przeliczenia waluty, informuje o kwocie łącznych opłat za przeliczenie waluty jako
wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu
wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny. O tej opłacie informuje
użytkownika karty na stronie internetowej Banku – w łatwo dostępnym miejscu
pozwalającym na zapoznanie się z wartościami opłat przed zainicjowaniem transakcji
płatniczej.”.
5. W § 65 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4. Opłaty, z wyłączeniem opłat za przeliczenie waluty, pobierane przez Bank z tytułu płatności
transgranicznych w euro są takie same, jak opłaty za odpowiadające im płatności krajowe o tej
samej wartości w złotych.”.
6. W § 75 w ust. 9 w pkt. 1) aktualizuje się nazwę ulicy z dotychczasowej „ul. Herberta 8” na „ul.
Kruczkowskiego 8”.
7. W § 77 w ust. 12 aktualizuje się nazwę ulicy z dotychczasowej „ul. J. Kaczmarskiego 77a” na „ul.
Zygmunta Modzelewskiego 77a”.
8. W § 81 dotychczasową treść:
„, zostaną ogłoszone w komunikacie Banku. Bank rozpocznie świadczenie usług płatniczych za
pośrednictwem dostawców trzecich nie później niż do dnia 14 września 2019 r. Bank może rozpocząć
świadczenie takich usług przed terminem określonym w zdaniu poprzednim.”,
zastępuje się treścią: „znajdują się w Komunikacie.”.
II. Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie
1. W Spisie treści, skreśla się Część 3 - ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI PRODUKTY ENVELOBANK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚC
GOSPODARCZĄ oraz Cześć 4 - PRODUKTY ENVELOBANK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH
JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.
2. W Części 1 - ZASADY USTALANIA, ZMIANY i POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI – PRODUKTY
ENVELOBANK DLA OSÓB FIZYCZNYCH, pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Bank nie pobiera opłat
za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w
przypadku, gdy jest zobowiązany do udzielenia takich informacji na żądanie: podmiotów
uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym na podstawie art. 105
ustawy Prawo bankowe).”.
3. Skreśla się całą Część 3 - ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI - PRODUKTY
ENVELOBANK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚC
GOSPODARCZĄ.
4. W ROZDZIALE 1 EnveloKonto:
1) dodaje się nową l.p. 2.3 w brzmieniu:
2.3

Polecenie przelewu SEPA (obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.) zlecone:
a)
b)

przez usługę
bankowości elektronicznej
EnveloBank Online i EnveloBank Mobile
w placówce Banku

0,00 zł
od każdego polecenia
przelewu

2,50 zł

a dotychczasowe l.p. 2.3 -2.5 otrzymują numery 2.4-2.6,
2)

w l.p. 6.1 c) polecenie przelewu SEPA, w kolumnie „Rodzaj czynności/usługi” dodaje się
objaśnienie: „(obowiązuje do 14 grudnia 2019 r.)”,
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3)

w l.p. 6.2 skreśla się odnośnik b)”na rachunki w innym banku – jednorazowo - 0,25%, min 25 zł,
max. 200 zł od kwoty polecenia przelewu”, a dotychczasowy odnośnik c) „z tytułu świadczeń
emerytalno-rentowych – jednorazowo – 10 zł” otrzymuje literę b),
4) w l.p. 6.6. w kolumnie „Rodzaj czynności/usługi” dodaje się objaśnienie: „(obowiązuje do 14 grudnia
2019 r.)”,
5) w l.p. 7.2 Wpłata gotówki za pośrednictwem wpłatomatów sieci Euronet, w kolumnie „Rodzaj
czynności/usługi” dodaje się objaśnienie: „przy użyciu karty (obowiązuje do 31 grudnia 2019
roku)”,
6) dodaje się nową l.p. 7.3 w brzmieniu:
7.3

Wpłata gotówki za pośrednictwem wpłatomatów
sieci Euronet przy użyciu karty (obowiązuje od 1
stycznia 2020 roku)

za
każdą
gotówki

wpłatę

0,5%, min. 1 zł

a dotychczasowe l.p. 7.3-7.4 otrzymują numery 7.4-7.5.
7)

W ROZDZIALE 2 EnveloKarta:
1)
dodaje się nową l.p. 3 w brzmieniu:
3.

Wypłata gotówki w bankomatach na terenie
państw EOG
(obowiązuje od 15 grudnia 2019 roku)

za każdą transakcję

0,00 zł

a dotychczasowe l.p. 3-9 otrzymują numery 4-10,
2)

3)

w dotychczasowym l.p. 3 (nowym l.p. 4) Wypłata gotówki za granicą, w tym
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych, w kolumnie „Rodzaj czynności/usługi” dodaje się objaśnienie: „(dla
transakcji transgranicznych na terenie państw EOG obowiązuje do 14 grudnia 2019
roku)”, a w opisie: „Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana przez
Bank od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu, o którym mowa w pkt 4.”
zmienia się „pkt 4” na „pkt 5”,
dodaje się nową l.p. 11 w brzmieniu:
11.

Wpłata gotówki za pośrednictwem
wpłatomatów sieci Euronet (obowiązuje od
1 stycznia 2020 roku)

za
każdą
gotówki

wpłatę

0,5%, min.1zł

5. W ROZDZIALE 3 EnveloKonto Oszczędnościowe:
1) Dodaje się nową l.p. 7 w brzmieniu:
7.

Polecenie przelewu SEPA (obowiązuje od 15 grudnia
2019 r.)

za każde polecenie
przelewu

10 zł

a dotychczasowe l.p. 7-11 otrzymują numery 8-12.
6. Skreśla się całą Cześć 4 - PRODUKTY ENVELOBANK DLA OSÓB FIZYCZNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH
PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.
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