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Zawiadomienie o opłacie

Roczna opłata nadzorcza ustalona dla Państwa decyzją EBC wynosi:

 

1 )  Składnik podstawowy [instytucja 
istotna]/[ instytucja mniej istotna]

EUR [  ]

 
2)  Składnik zmienny [instytucja istotna]/[ 
instytucja mniej istotna]

 
EUR 

 
[  ]

 
Roczna opłata nadzorcza 

 
EUR 

 
[  ]

 
 
Na mocy art. 30 ust. 1  rozporządzenia Rady (UE) nr 1 024/201 3 EBC pobiera roczną opłatę


nadzorczą od instytucji kredytowych mających siedzibę w uczestniczących państwach


członkowskich i od oddziałów ustanowionych w uczestniczącym państwie członkowskim przez


instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim.

Niniejsze zawiadomienie określa wysokość rocznej opłaty nadzorczej należnej od Państwa


instytucji, ustaloną zgodnie z art. 4 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE)


nr 1 1 63/201 4 (EBC/201 4/41 ) za okres objęty opłatą [rok].
 
Roczną opłatę nadzorczą obliczono zgodnie z metodologią wskazaną w art. 1 0 rozporządzenia


(UE) nr 1 1 63/201 4 (EBC/201 4/41 ); w szczególności zostały w niej uwzględnione następujące


elementy:

 
- Klasyfikacja Państwa instytucji w okresie od [dd.mm.rrrr] do [dd.mm.rrrr] jako [mniej] istotnej;

 

- Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych, ustalona decyzją Europejskiego Banku


Centralnego (UE) 201 9/685 (EBC/201 9/1 0) i ogłoszona na stronie internetowej Nadzoru


Bankowego EBC;  
 
- Aktywa ogółem w wysokości [  ] EUR i łączna kwota ekspozycji na ryzyko w wysokości [  ]


EUR, ustalone zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 201 5/530


(EBC/201 5/7).
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Warunki płatności

Roczna opłata nadzorcza jest płatna w terminie 35 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie bez

narzutów na rzecz EBC. Jeśli przed wystawieniem zawiadomienia Państwa instytucja przekazała EBC

podpisaną zgodę na obciążenie rachunku, roczna opłata zostanie pobrana bezpośrednio z tego

rachunku w terminie 35 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

W przeciwnym razie prosimy o dokonanie przelewu bankowego lub przekazanie środków przez system

TARGET2, z podaniem numeru referencyjnego płatności.

Płatność przelewem bankowym Płatność przez TARGET2

Dane do płatności: MARKDEFF (bank 
korespondent) 
 
 
IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06 

Odbiorca: Europejski Bank Centralny SSM

 
Dane do płatności: ECBFDEFFSSM (odbiorca


w nagłówku komunikatu SWIFT)
 
 
Odbiorca: ECBFDEFFSSM

 

Przekazanie zawiadomienia

Przekazanie niniejszego zawiadomienia o opłacie następuje zgodnie z art. 1 3 ust. 2 rozporządzenia (UE)

nr 1 1 63/201 4 (EBC/201 4/41 ).

Przegląd

Zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1 024/201 3 w ciągu jednego miesiąca od daty przekazania


niniejszego zawiadomienia można wystąpić do Administracyjnej Rady Odwoławczej EBC z wnioskiem


o jego wewnętrzny przegląd administracyjny. Wniosek taki należy przesłać e-mailem (forma


preferowana) na adres: ABOR@ecb.europa.eu lub pocztą na adres: The Secretary of the Administrative


Board of Review, European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 6031 4 Frankfurt am Main, Germany.


Szczegółowe informacje o procedurze przeglądu można znaleźć w decyzji Europejskiego Banku


Centralnego EBC/201 4/1 6. Zgodnie z art. 9 decyzji EBC/201 4/1 6 wniosek o przegląd nie ma


automatycznego skutku zawieszającego. Złożenie wniosku o przegląd pozostaje bez uszczerbku dla


prawa do wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z art. 263 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu.

Informacje o metodologii i ramach prawnych EBC dotyczących opłat nadzorczych oraz dane o rocznych

kosztach EBC z tytułu zadań nadzorczych można znaleźć na stronie internetowej


https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.pl.html. Strona ta, dostępna we


wszystkich językach UE, zawiera ważne i przydatne informacje o opłatach nadzorczych na rzecz EBC,


w tym wskazówki, jak oszacować wysokość opłaty dla swojej instytucji (zob.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.pl.html).
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