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Wstêp

Prace nad przygotowaniem polskiego sektora bankowego do nowych
standardów zosta³y rozpoczête jeszcze w pierwszej po³owie ubieg³ego
roku, kiedy to, przy wspó³udziale reprezentantów kilku najbardziej
zainteresowanych banków, Zwi¹zek Banków Polskich bra³ udzia³
w konsultacjach na poziomie europejskim. Jeszcze w grudniu 2008 roku
odby³o siê pierwsze spotkanie przedstawicieli banków w sprawie sposobu
wdra¿ania standardu na rynku polskim w oparciu o zatwierdzony ju¿
oficjalny tekst standardu europejskiego.
W przygotowywanym polskim standardzie uwzglêdniono wszystkie
obligatoryjne elementy standardu europejskiego, ale jednoczeœnie
starano siê mo¿liwie najpe³niej uwzglêdniæ tak¿e specyfikê polskiego
rynku bankowego oraz ofertê produktow¹ polskich banków w obszarze
rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych oraz us³ug p³atniczych.
W Rekomendacji skoncentrowano siê g³ównie na okreœleniu: zakresu jej
obowi¹zywania, ogólnych standardów zwi¹zanych z informacjami
przekazywanymi Klientom odnoœnie procesu przenoszenia
rachunków, obowi¹zków i uprawnieñ uczestników tego procesu (tj.
dotychczasowego banku, nowego banku i Klienta).
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W opublikowanym w 2007 roku dokumencie "Single Market Review"
Komisja Europejska wskaza³a m.in. na potrzebê opracowania rozwi¹zañ
umo¿liwiaj¹cych Klientom ³atwe przenoszenie rachunku do innego
banku (ang. bank account mobility). W tym kontekœcie powo³a³a siê na
przyk³ady kilku krajów cz³onkowskich, w których takie rozwi¹zania
istniej¹, w mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanej formie, ju¿ obecnie.
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Ogólne informacje
1. Przenoszenie rachunków bankowych ma na celu u³atwienie Klientom
indywidualnym zmianê banku. Ma s³u¿yæ tym, którzy zdecydowali siê
skorzystaæ z us³ug nowego banku i tym samym, chcieliby przenieœæ
dotychczasowy rachunek lub wybrane us³ugi p³atnicze powi¹zane
z dotychczasowym rachunkiem, do innego banku. Us³uga ta dostêpna
jest wy³¹cznie na terenie Polski i dotyczy wy³¹cznie rachunków
oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych prowadzonych w z³otych
polskich.
2. Przenoszeniu podlegaj¹: rachunek oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy
wraz z powi¹zanymi z nim wybranymi us³ugami p³atniczymi, tj.
poleceniami zap³aty i/lub zleceniami sta³ymi, i/lub saldem.
W przypadku, gdy Klient posiada ju¿ otwarty rachunek w nowym
banku, przeniesieniu podlegaj¹ tylko us³ugi p³atnicze lub saldo.
Przeniesienie rachunku/us³ug p³atniczych jest mo¿liwe, o ile w danym
przypadku nie wystêpuj¹ ¿adne przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce takie
przeniesienie.
3. Lista przyk³adowych rachunków oraz us³ug i produktów bankowych,
co do których mog¹ wyst¹piæ utrudnienia/opóŸnienia w ich przeniesieniu
lub te¿ ich przeniesienie bêdzie niemo¿liwe, obejmuje g³ównie:

?

rachunki, na których istnieje blokada z tytu³u nierozliczonej
transakcji, np. kartowej dokonanej kart¹ debetow¹;

?

rachunki, z których ustanowione s¹ sp³aty kredytów i kart
kredytowych - koniecznoœæ podpisania aneksu do umowy kredytowej
w dotychczasowym banku i dopiero mo¿liwoœæ sk³adania;

?
rachunki, do których wydane s¹ karty typu charge;
?
rachunki z zajêciem egzekucyjnym/inne blokady na rachunku, lub
wstrzymania transakcji na podstawie Ustawy o przeciwdzia³aniu
praniu brudnych pieniêdzy, lub rachunki, na których zosta³y
ustanowione kaucje œrodków pod zobowi¹zania klienta w innym
banku;

?

rachunki z saldem zerowym i zaleg³ymi op³atami (w przypadku, gdy
bank nie debetuje rachunków i op³aty s¹ naliczone, ale niepobrane);

?

rachunki z saldem ujemnym (wykorzystany limit kredytowy,
wykorzystany dozwolony debet, debet niedozwolony);

?

rachunki powi¹zane z lokatami, np. wskazane do przelewu
kapita³u/odsetek;
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?

?

rachunki wspólne (jeœli do rozwi¹zania umowy takiego rachunku,
zgodnie z umow¹, wymagana jest wspólna zgoda ich wspó³w³aœcicieli);

?

rachunki, na które wp³ywaj¹ œwiadczenia z zagranicy, np.
renty/emerytury zagraniczne, inne œwiadczenia o charakterze
socjalnym, otrzymywane przez posiadacza rachunku (sprawnoœæ
procedury przeniesienia rachunku zale¿y od zagranicznych instytucji
wyp³acaj¹cych dane œwiadczenie);

?
zawarta transakcja negocjowana;
?
rachunki z otwartym inkasem czeków

w obrocie krajowym oraz

dewizowym;

?

zlecenia sta³e krajowe, które nie mog¹ zostaæ przeniesione do innego
banku - dotyczy to takich produktów, które s¹ specyficzne tylko dla
danego banku i powi¹zane z nimi numery rachunków maj¹ odniesienie
te¿ do innych rachunków funkcjonuj¹cych w tym banku;

?
rachunki z otwartymi akredytywami/ inkasem dokumentowym;
?
rachunki klienta, wobec którego zosta³o wydane postanowienie
o og³oszeniu przez niego upad³oœci konsumenckiej lub który z³o¿y³
wniosek o og³oszenie upad³oœci konsumenckiej.
4. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje siê na przeniesienie rachunku,
powinien osobiœcie udaæ siê do oddzia³u nowego banku, oraz z³o¿yæ
wniosek o przeniesienie rachunku/ us³ug p³atniczych (wzór dostêpny
w oddzia³ach banków oraz na stronie WWW ka¿dego banku).
W przypadku, gdy Klient uczyni nowy bank swoim pe³nomocnikiem, to
podpisuje równie¿
pe³nomocnictwo dla nowego banku w celu
realizacji procesu przeniesienia w jego imieniu, które sk³ada bezpoœrednio
w oddziale nowego banku. Wymagana jest forma pisemna
pe³nomocnictwa oraz zgodnoœæ podpisu z wzorem podpisu Klienta
z³o¿onym w dotychczasowym banku.
UWAGA! We wniosku o przeniesienie rachunku/ us³ug p³atniczych
Klient powinien wyraŸne wskazaæ nowemu bankowi, jakie us³ugi
chce przenieœæ z dotychczasowego banku (wraz ze wskazaniem
wszystkich niezbêdnych parametrów tych p³atnoœci).
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us³ugi bankowoœci elektronicznej oraz konta internetowe (jeœli ich
otwarcie odbywa siê bez wymiany dokumentów papierowych);
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5. Poprzez przeniesienie rachunku do nowego banku nie nale¿y
rozumieæ przeniesienia równie¿ tego samego numeru rachunku. Po
przeniesieniu rachunku do innego banku Klient otrzyma nowy numer
rachunku, zgodny z numeracj¹ obowi¹zuj¹c¹ w nowym banku.
6. Przeniesienie rachunku do nowego banku oznacza:
podpisanie z nowym bankiem nowej umowy rachunku, co wi¹¿e
siê z otwarciem w nim rachunku (o ile dotychczas Klient takiego
nie prowadzi³),
zwrócenie siê za poœrednictwem nowego banku (lub ewentualnie
osobiœcie) do dotychczasowego banku o przeniesienie rachunku
wraz ze wskazanymi us³ugami p³atniczymi, oraz opcjonalnie
przeniesienie salda w ca³oœci na rachunek w nowym banku, oraz
ewentualnie
rozwi¹zanie z dotychczasowym bankiem umowy rachunku,
skutkuj¹ce jego zamkniêciem.
UWAGA! Przenosz¹c rachunek do nowego banku, Klient nie ma
obowi¹zku zamkniêcia rachunku w dotychczasowym banku. Klient
mo¿e posiadaæ równolegle dwa rachunki, jednak bêdzie ponosi³
koszty zwi¹zane z prowadzeniem rachunku w obydwu bankach.
7. Przeniesienie wybranych us³ug p³atniczych do nowego banku mo¿e
odbywaæ siê jedynie w przypadku, gdy s¹ one dostêpne w ofercie nowego
banku, i po przeniesieniu ich obs³uga przebiegaæ bêdzie zgodnie
z zasadami obowi¹zuj¹cymi w nowym banku. W przypadku, gdy Klient
zdecyduje siê na takie przeniesienie, nowy bank zapozna Klienta ze swoj¹
ofert¹ us³ug oraz warunkami, na jakich œwiadczy te us³ugi.
8. Przeniesienie rachunku/us³ug p³atniczych do nowego banku nie
zwalnia klienta z uregulowania zobowi¹zañ zwi¹zanych z tym
rachunkiem wobec dotychczasowego banku. Nieuregulowane
zobowi¹zania Klienta wobec dotychczasowego banku, zwi¹zane
z przenoszonym rachunkiem/us³ugami p³atniczymi, uniemo¿liwiaj¹
rozpoczêcie procesu przeniesienia.
9. W przypadku stwierdzenia przez dotychczasowy bank niezgodnoœci
danych lub podpisu ze wzorem podpisu Klienta z³o¿onym
w dotychczasowym banku, nowy bank zobowi¹zany jest poinformowaæ
Klienta o ewentualnej odmowie realizacji procesu przeniesienia
rachunku/us³ug p³atniczych przez dotychczasowy bank oraz
o przyczynach odmowy. W pozosta³ych przypadkach z Klientem
kontaktuje siê dotychczasowy bank.
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W przypadku, gdy Klient wyrazi wolê przeniesienia rachunku/wybranych
us³ug p³atniczych do nowego banku, to bez wzglêdu na to, czy zwróci siê
z tym do dotychczasowego, czy te¿ nowego banku, ma prawo do bezp³atnej
jasnej i pe³nej informacji dotycz¹cej trybu i warunków przeniesienia,
w szczególnoœci w zakresie:
obowi¹zków i uprawnieñ dotychczasowego banku, nowego banku
oraz Klienta,
przewidywanego zakresu czasowego zrealizowania przeniesienia
rachunku/ us³ug p³atniczych,
ewentualnych utrudnieñ zwi¹zanych z przeniesieniem,
op³at, które mog¹ byæ naliczane w zwi¹zku z realizacj¹ przeniesienia.

Obowi¹zki i uprawnienia nowego banku
w procesie przenoszenia rachunku/us³ug p³atniczych
1. Nowy bank jest zobowi¹zany przekazaæ Klientowi rzeteln¹ informacjê
o us³ugach p³atniczych, jakie posiada w swojej ofercie, o warunkach, na
jakich œwiadczy us³ugi, oraz o mo¿liwych utrudnieniach/opóŸnieniach
lub te¿ braku mo¿liwoœci przeniesienia rachunku us³ug p³atniczych.
2. Nowy bank bêdzie, na ¿yczenie Klienta, dzia³aæ jako G³ówny Punkt
Kontaktowy, tj.:

przyjmie od Klienta wniosek o przeniesienie rachunku/us³ug
p³atniczych oraz pe³nomocnictwo w celu realizacji procesu
przeniesienia i ewentualnego rozwi¹zania umowy rachunku
z dotychczasowym bankiem,
poinformuje strony trzecie (np. pracodawców, ZUS itp.) o szczegó³ach
nowego rachunku bankowego (np. daty, od której p³atnoœci powinny
byæ realizowane na rachunek w nowym banku).
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Proces informowania Klienta o mo¿liwoœci przeniesienia
rachunku/us³ug p³atniczych
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Uwaga! We wniosku o przeniesienie rachunku/us³ug p³atniczych
Klient musi wskazaæ datê, do której przenoszone us³ugi maj¹ byæ
realizowane przez dotychczasowy bank, oraz datê, od której
przenoszone us³ugi maj¹ byæ realizowane przez nowy bank, przy
czym data ta powinna uwzglêdniaæ maksymalny czas potrzebny na
przeniesienie rachunku/ wybranych us³ug p³atniczych.
3. Jeœli nie wyst¹pi¹ ¿adne utrudnienia zwi¹zane z przeniesieniem
rachunku/ us³ug p³atniczych, nowy bank w terminie 7 dni roboczych od
uzyskania od dotychczasowego banku kompletnych informacji, ustanowi
na nim us³ugi przeniesione z dotychczasowego banku.
4. W przypadku stwierdzenia przez dotychczasowy bank niezgodnoœci
danych lub podpisu ze wzorem podpisu Klienta z³o¿onym
w dotychczasowym banku, nowy bank zobowi¹zany jest poinformowaæ
klienta o ewentualnej odmowie realizacji procesu przeniesienia
rachunku/us³ug p³atniczych przez dotychczasowy bank oraz
o przyczynach odmowy.

Obowi¹zki i uprawnienia dotychczasowego banku
w procesie przenoszenia rachunku/us³ug p³atniczych
1 . Dotychczasowy bank, na proœbê nowego banku dzia³aj¹cego
w charakterze pe³nomocnika Klienta, zobowi¹zany jest:
przekazaæ nowemu bankowi wszystkie niezbêdne do przeniesienia
us³ugi informacje na temat aktywnych na dzieñ z³o¿enia wniosku
o przeniesienie rachunku/us³ug p³atniczych, sta³ych zleceñ i/lub
poleceñ zap³aty, powi¹zanych z dotychczasowym rachunkiem
i wykorzystanych do realizacji p³atnoœci w ci¹gu ostatnich 13 miesiêcy,
o przeniesienie których Klient zawnioskowa³,
dokonaæ przelewu czêœci lub ca³oœci œrodków zdeponowanych na
dotychczasowym rachunku na nowy rachunek (z uwzglêdnieniem
zobowi¹zañ Klienta wobec dotychczasowego banku, dotycz¹cych
przenoszonego rachunku),
na ¿yczenie Klienta, rozwi¹zaæ umowê dotychczasowego rachunku.
2. Dotychczasowy bank zobowi¹zany jest przekazaæ nowemu bankowi
wszystkie niezbêdne do przeniesienia informacje na temat us³ug
p³atniczych (sta³ych zleceñ i/lub poleceñ zap³aty), o których mowa w pkt.
1 znacznik 1, o przeniesienie których Klient zawnioskowa³, w ci¹gu 7 dni
roboczych od momentu otrzymania od nowego banku wniosku
o przeniesienie.
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4. Rozwi¹zanie umowy dotychczasowego rachunku wi¹¿e siê koniecznoœci¹
zwrotu dotychczasowemu bankowi wszelkich kart p³atniczych
i niewykorzystanych blankietów czekowych, wydanych klientowi do
przenoszonego rachunku. W przypadku, gdy klient nie dokona ich zwrotu,
dotychczasowy bank w momencie zamykania rachunku Klienta uniewa¿ni
niezwróconeprzezniegokartyorazblankietyczekowe.

Obowi¹zki i uprawnienia Klienta
w procesie przenoszenia rachunku/us³ug p³atniczych
1. Klient ma prawo do rzetelnej i bezp³atnej informacji o procedurze
przenoszenia rachunku/us³ug p³atniczych zarówno w nowym, jak
i dotychczasowym banku.
2. Klient ma prawo udzieliæ nowemu bankowi pe³nomocnictwa do
reprezentowania go w relacjach z dotychczasowym bankiem w celu
realizacji procesu przeniesienia wybranych us³ug p³atniczych, jak
równie¿ ca³ego salda rachunku, i ewentualnego rozwi¹zania umowy
rachunku z dotychczasowym bankiem.
Uwaga! Pe³nomocnictwo udzielane przez Klienta nowemu bankowi
musi byæ podpisane zgodnie z wzorem podpisu Klienta z³o¿onym
w dotychczasowym banku. Niezgodnoœæ wzoru podpisu spowoduje
odmowê realizacji procesu przeniesienia przez dotychczasowy
bank.
3. Klient nie bêdzie obci¹¿any przez dotychczasowy oraz nowy bank
¿adnymi op³atami wynikaj¹cymi z b³êdów pope³nionych przez te banki
w procesie przeniesienia rachunku/us³ug p³atniczych.
4. Klient nie doœwiadczy ¿adnych nieusprawiedliwionych opóŸnieñ
w procesie przeniesienia rachunku/us³ug p³atniczych, wynikaj¹cych
z winy dotychczasowego lub nowego banku, za wyj¹tkiem
nieprzewidzianych awarii systemów czy te¿ innych technicznych
utrudnieñ, na wyst¹pienie których bank nie ma wp³ywu.
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3. Je¿eli wyst¹pi¹ okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹ce przeniesienie
rachunku/ us³ug p³atniczych, w tym zamkniêcie dotychczasowego
rachunku, dotychczasowy bank skontaktuje siê bezpoœrednio
z Klientem w celu wyjaœnienia sprawy oraz poinformuje o tym fakcie
nowy bank. W takiej sytuacji dotychczasowy bank ma prawo odmówiæ
przeniesienia.
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Op³aty
1. Dotychczasowy bank nie bêdzie pobieraæ op³aty za udzielanie
standardowych informacji na temat sta³ych p³atnoœci odchodz¹cego
klienta, ani za zamkniêcie jego rachunku, za wyj¹tkiem rachunków
otwartych przez okres krótszy ni¿ 12 miesiêcy.
2. Klient zostanie powiadomiony o wszelkich ewentualnych op³atach
dotycz¹cych œwiadczenia us³ug w zakresie przeniesienia rachunku
/us³ug p³atniczych przed podjêciem decyzji o przeniesieniu. Wysokoœæ
ewentualnych op³at banki bêd¹ ustanawiaæ indywidualnie.

Odpowiedzialnoœæ
1. Dotychczasowy bank odpowiada za realizacjê p³atnoœci Klienta do daty
ustanowionej przez klienta we wniosku o przeniesienie rachunku/us³ug
p³atniczych.
2. Nowy bank odpowiada za realizacjê p³atnoœci Klienta od daty
ustanowionej przez Klienta we wniosku o przeniesienie rachunku/us³ug
p³atniczych, o ile przeniesienie rachunku/us³ug p³atniczych nast¹pi³o
zgodnie z terminem.
3. Ani dotychczasowy, ani nowy bank nie bêd¹
ponosiæ
odpowiedzialnoœci za ewentualne zaniedbania czy opóŸnienia po stronie
wierzycieli, pracodawców, innych p³atników, jak równie¿ samego Klienta.

Skargi/reklamacje
Ewentualne skargi/reklamacje dotycz¹ce procesu przeniesienia
rachunku/us³ug p³atniczych nale¿y zg³aszaæ w oddziale nowego banku.
W przypadku, gdy skarga/reklamacja nie zostanie rozpatrzona lub
zostanie rozpatrzona negatywnie, Klient ma prawo z³o¿yæ wniosek
o rozstrzygniêcie sporu do Bankowego Arbitra¿u Konsumenckiego (BAK)
przy ZBP. Wszelkie informacje na temat dzia³alnoœci BAK znajduj¹ siê
na: http://www.zbp.pl/arbiter.
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Kontakt:
Zwi¹zek Banków Polskich
Zespó³ Public Relations:
Adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Tel.(022) 48-68-159
Fax.(022) 48-68-100
e-mail: jg@zbp.pl

Wszelkie prawa zastrze¿one, kopiowanie i dystrybucja przewodnika w ca³oœci lub fragmentach dozwolone z podaniem Ÿród³a.

