Informacja o warunkach wykonywania przelewów transgranicznych
przez Spółdzielczą Grupę Bankową
Podstawa Prawna: Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami – Art.
111.1 pkt. 7 oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie przelewów
transgranicznych.
1.

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. dokonuje przelewów transgranicznych na zlecenie swoich klientów oraz na zlecenie
klientów Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

2.

Przelew transgraniczny to operacja polegająca na przekazaniu środków z jednego rachunku bankowego na drugi rachunek
bankowy spełniająca następujące warunki:






Waluta transakcji: EUR.
Kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 12.500 do końca 2005 roku i mniejsza lub równa EUR 50.000 od 1 stycznia
2006 roku.
Kraj banku nadawcy i kraj banku odbiorcy jest członkiem Unii Europejskiej.
Dyspozycja przelewu zawiera numer konta beneficjenta w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku
Bankowego) oraz adres BIC banku (Kod Identyfikacyjny Banku) do którego jest kierowany przekaz.
Podział kosztów bankowych stronami (zleceniodawca w kraju, beneficjent za granicą).

3.

Przyjęcie przez GBW S.A. zlecenia na wykonanie przelewu transgranicznego następuje w dniu spełnienia przez
zleceniodawcę wszystkich warunków określonych przez GBW S.A., w tym dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji
i zapewnienie środków pieniężnych niezbędnych do jego wykonania.

4.

Zlecenia przekazane do realizacji po godz. 12:00 traktowane są jako przyjęte w następnym dniu roboczym.

Warunki wykonywania przelewów transgranicznych
5.

Rachunek zleceniodawcy obciążany jest w dniu przyjęcia zlecenia przez GBW S.A.

6.

Rachunek banku beneficjenta jest uznawany najpóźniej drugiego dnia roboczego od dnia przyjęcia zlecenia przez GBW
S.A.

7.

Rachunek beneficjenta jest uznawany najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu uznania rachunku
banku beneficjenta.

8.

Termin umowny realizacji zlecenia – do końca piątego dnia roboczego.

9.

GBW S.A. pobiera opłatę zgodną z brzmieniem aktualnie obowiązującej taryfy opłat i prowizji prezentowanej w lokalach
SGB jako stawkę wyrażoną w procentach od kwoty zlecenia z jednoczesnym określeniem stawki minimalnej i maksymalnej
oraz ryczałtu za łącze telekomunikacyjne.

10. GBW S.A. odpowiada za szkody wynikłe z niedotrzymania wymienionych wyżej terminów realizacji na podstawie pisemnej
reklamacji klienta wypłacając odsetki ustawowe od kwoty objętej zleceniem:

w przypadku gdy GBW S.A. jest bankiem zleceniodawcy odsetki są wypłacone za okres liczony od końca piątego
dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zlecenia do dnia uznania rachunku beneficjenta;

w przypadku gdy GBW S.A. jest bankiem beneficjenta odsetki są wypłacane za okres od terminu wskazanego
w punkcie 7 do dnia w którym rachunek beneficjenta został uznany.
11. Reklamacje należy składać w jednostkach organizacyjnych SGB, które przyjęły zlecenie przelewu transgranicznego do
realizacji.
12. Odsetek, o których mowa w punkcie 10 nie wypłaca się jeżeli GBW S.A. ustali, że opóźnienie powstało z przyczyn
leżących po stronie zleceniodawcy lub beneficjenta.
13. Reklamacja nie może być złożona przed upływem terminu wykonania zlecenia określonego w punkcie 8.
14. Kursy walut stosowane do rozliczeń przelewów transgranicznych są publikowane na stronach www.sgb.pl oraz
udostępniane w lokalach GBW S.A. i placówkach Banków Spółdzielczych, a po dokonaniu rozliczenia prezentowane na
wyciągu potwierdzającym wykonanie transakcji i zawierającym:






numer referencji pozwalający na identyfikację przelewu transgranicznego,
pierwotną kwotę przelewu transgranicznego,
kwotę wszystkich opłat i prowizji pobranych od klienta,
datę obciążenia rachunku zleceniodawcy w przypadku przelewu wychodzącego z GBW S.A. lub datę uznania
rachunku beneficjenta w przypadku przelewu przychodzącego do GBW S.A.
zastosowane kursy walut.

15. Jeżeli klient nie dostarczy informacji wymaganych w pkt. 2, to zostaną pobrane dodatkowe opłaty zgodnie z warunkami
realizacji przelewów transgranicznych nie spełniających warunków automatycznego przetwarzania danych zawarte
w aktualnie obowiązującej taryfie opłat i prowizji dostępnej w lokalach GBW S.A.

