
1 PrBank Art. 54a–55

Art. 54a. [Zwolnienie od zajęcia na podstawie sądowego lub admini-
stracyjnego tytułu wykonawczego] Środki pieniężne znajdujące się na ra-
chunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczenio-
wych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych pocho-
dzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833
§ 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1,
art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 i 1583), oraz środków finan-
sowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnolet-
ność, przebywając w pieczy zastępczej, są wolne od zajęcia na podstawie
sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Art. 55. [Śmierć posiadacza rachunku] 1. W przypadku śmierci posia-
dacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozlicze-
niowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obo-
wiązany wypłacić z tych rachunków:

1) kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oso-
bie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesio-
nych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów
urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym
środowisku;

2) kwotę równą wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypła-
cający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego
albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za
okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku or-
ganu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym
do banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które doko-
nano wpłat.

2. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 pkt 1 nie wchodzi do spadku po
posiadaczu rachunku.

3. Bank jest zwolniony od wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu wypła-
cającego świadczenie lub uposażenie dokonał z tych rachunków wypłat
innym uprawnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalają zrealizo-
wać wniosku w całości lub części, oraz w terminie 30 dni od otrzymania
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wniosku poinformuje o tym ten organ, wraz ze wskazaniem osób, które
pobrały wypłaty.

4. Bank nie odpowiada za szkody wynikające z wykonania czynności,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3. Odpowiedzialność w tym zakresie
ponosi organ wypłacający świadczenie lub uposażenie, który wystąpił
z wnioskiem.

Art. 56. [Wypłata po śmierci] 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego,
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lo-
katy oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po
swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom:
małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pie-
niężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wyda-
nych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat na-
gród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym cza-
sie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkła-
dem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit,
o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo
przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posia-
daczu rachunku.

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek
śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich
zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Art. 56a. [Informacja o śmierci posiadacza rachunku] 1. Bank jest obo-
wiązany przy zawieraniu umowy rachunku, o którym mowa w art. 56
ust. 1, poinformować w sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku
o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek
śmierci oraz o treści art. 56.

2. W przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiada-
cza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci,
bank jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazane przez posiada-
cza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Art. 57. [Wyjątki] Przepisy art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 56a i art. 59a
nie dotyczą rachunku, o którym mowa w art. 51.
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Art. 58. [Małoletni] Małoletni posiadacz rachunku oszczędnościowego,
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lo-
katy oszczędnościowej może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dys-
ponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach,
o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy.

Art. 59. [Rachunek powierniczy] 1. Na rachunku powierniczym mogą
być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi
rachunku – na podstawie odrębnej umowy – przez osobę trzecią.

2. Stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz
rachunku (powiernik).

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa warunki, jakie powinny
być spełnione, aby środki pieniężne osób trzecich wpłacone na rachunek
mogły być wypłacone posiadaczowi rachunku lub aby jego dyspozycje
w zakresie wykorzystania tych środków mogły być zrealizowane.

3a. Rachunek powierniczy jest prowadzony w sposób umożliwiający
w każdym czasie identyfikację osób trzecich, które wpłaciły środki pie-
niężne na ten rachunek, oraz obliczenie ich udziału w kwocie zgroma-
dzonej na rachunku powierniczym.

4. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiada-
czowi rachunku powierniczego – środki znajdujące się na rachunku nie
podlegają zajęciu.

5. W razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego –
środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu
z masy upadłości.

6. W przypadku śmierci posiadacza rachunku powierniczego zgroma-
dzone na tym rachunku kwoty nie wchodzą do spadku po posiadaczu
rachunku.

7. Przepisy ust. 3–6 stosuje się w przypadku, gdy powierzenie środ-
ków pieniężnych nastąpiło w wykonaniu umowy, o której mowa w ust. 1,
z datą pewną.

Art. 59a. [Wygaśnięcie umowy] 1. Umowa rachunku bankowego, któ-
rego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z:

1) dniem śmierci posiadacza rachunku albo
2) upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostat-

niej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w przypadku gdy
umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku –
tych rachunków, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub
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rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas
oznaczony dłuższy niż 10 lat.

2. Dyspozycją, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest postanowie-
nie umowne przewidujące, w razie braku wypowiedzenia, odnowienie
umowy rachunku bankowego zawartej na czas oznaczony nie dłuższy
niż 10 lat. Jeżeli na skutek odnowienia umowa wiązałaby dłużej niż
10 lat od jej zawarcia, warunkiem odnowienia jest wydanie przez posia-
dacza rachunku takiej dyspozycji. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem
umowy.

3. Umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lo-
katy oszczędnościowej zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat może
zostać odnowiona, jeżeli posiadacz rachunku wyda taką dyspozycję. Dys-
pozycją nie jest postanowienie umowne przewidujące, w razie braku jej
wypowiedzenia, odnowienie umowy. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnię-
ciem umowy.

4. Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu na podstawie ust. 1, uważa się ją
za wiążącą do chwili wypłaty przez bank środków pieniężnych osobie
posiadającej do nich tytuł prawny, chyba że stan środków pieniężnych na
tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie.

5. Od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego na podstawie
ust. 2 albo 3, do dnia wypłaty środków pieniężnych osobie posiadającej
do nich tytuł prawny, środki te podlegają waloryzacji o prognozowany
w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych ogółem. Waloryzacji dokonuje się na ostatni
dzień roku kalendarzowego.

6. Z upływem 5 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej
rachunku prowadzonego na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1,
bank jest obowiązany wystąpić do ministra właściwego do spraw infor-
matyzacji o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicz-
nego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie,
czy posiadacz rachunku żyje. W przypadku gdy umowa przewiduje pro-
wadzenie więcej niż jednego rachunku, termin, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, liczy się od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej tych
rachunków.

7. Na co najmniej 6 miesięcy przed upływem okresu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, bank jest obowiązany poinformować posiadacza rachunku
bankowego o skutkach upływu tego okresu.

Art. 59b. [Obowiązek ustalenia, czy żyje posiadacz rachunku] Z upły-
wem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego, o któ-
rej mowa w art. 59a, zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcze-
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śniejszej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, bank jest obowiązany
wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnie-
nie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz
rachunku żyje.

Art. 60. [Rozwiązanie umowy] Jeżeli umowa rachunku bankowego nie
stanowi inaczej, ulega ona rozwiązaniu, gdy w ciągu dwóch lat nie doko-
nano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan
środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej
określonej w tej umowie.

Art. 61. [Umarzanie dokumentów] 1. W razie zgłoszenia bankowi utraty
dowodu zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego, czeku lub blan-
kietu czeku, posiadacza rachunku nie obciążają wypłaty gotówkowe,
a także przelewy dokonane na podstawie tych dokumentów w banku
prowadzącym rachunek oszczędnościowy, od chwili otrzymania przez ten
bank zgłoszenia.

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 zasady obciążania po-
siadacza rachunku za dokonane przez bank wypłaty gotówkowe po utra-
cie przez posiadacza rachunku dokumentów, o których mowa w ust. 1,
określa umowa rachunku bankowego.

Art. 62. [Umarzanie w toku egzekucji] Umarzanie utraconych dokumen-
tów zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczęd-
nościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędno-
ściowej w toku prowadzonej egzekucji sądowej lub administracyjnej
z rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczenio-
wego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej określają prze-
pisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
i przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za
pośrednictwem banków

Art. 63. [Formy rozliczeń] 1. Rozliczenia pieniężne mogą być przeprowa-
dzane za pośrednictwem banków, jeżeli przynajmniej jedna ze stron roz-
liczenia (dłużnik lub wierzyciel) posiada rachunek bankowy. Rozliczenia
pieniężne przeprowadza się gotówkowo lub bezgotówkowo za pomocą
papierowych lub informatycznych nośników danych.

2. Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się czekiem gotówkowym lub
przez wpłatę gotówki na rachunek wierzyciela.
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3. Rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się w szczególności:
1) poleceniem przelewu;
2) poleceniem zapłaty;
3) czekiem rozrachunkowym;
4) kartą płatniczą.

Art. 63a. (uchylony)

Art. 63b. [Czek gotówkowy] 1. Czek gotówkowy stanowi dyspozycję
wystawcy czeku udzieloną trasatowi obciążenia jego rachunku kwotą, na
którą czek został wystawiony, oraz wypłaty tej kwoty okazicielowi czeku
lub osobie wskazanej na czeku.

2. Czek gotówkowy może być przedstawiony do zapłaty bezpośrednio
u trasata albo w innym banku. Zapłata czeku gotówkowego przedsta-
wionego do zapłaty w innym banku następuje, z zastrzeżeniem ust. 3, po
uzyskaniu przez ten bank od trasata środków wystarczających do zapłaty
czeku. Szczegółowe warunki przedstawienia czeku gotówkowego do za-
płaty w innym banku określa umowa między tym bankiem i posiadaczem
czeku.

3. Banki mogą zawierać porozumienia, w których – na zasadach wza-
jemności – określą inny niż w ust. 2 tryb przedstawienia czeków gotów-
kowych do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Art. 63c. [Polecenie przelewu] Polecenie przelewu stanowi udzieloną
bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą
i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję
dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego.

Art. 63d. [Polecenie zapłaty] 1.12 Polecenie zapłaty stanowi udzieloną
bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej dyspozycję
wierzyciela obciążenia określoną kwotą odpowiednio rachunku banko-
wego dłużnika lub rachunku dłużnika w spółdzielczej kasie oszczędno-
ściowo-kredytowej i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Dyspozycja
wierzyciela oznacza równocześnie jego zgodę na cofnięcie przez bank
lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową dłużnika obciążenia
rachunku dłużnika i cofnięcie uznania rachunku wierzyciela w przypadku
dokonanego przez dłużnika odwołania polecenia zapłaty, o którym mowa
w ust. 6.

12 Art. 63d ust. 1–3 w brzmieniu ustawy z dnia 30.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1997), która wchodzi w życie 8.02.2017 r.
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2.12 Przeprowadzenie rozliczeń poleceniem zapłaty jest dopuszczalne
pod warunkiem:

1) posiadania przez wierzyciela i dłużnika rachunków w bankach
lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które za-
warły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty, okre-
ślające w szczególności: zakres odpowiedzialności banków i spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wykonujących pole-
cenie zapłaty, przyczyny odmowy wykonania polecenia zapłaty
przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową dłuż-
nika, procedury dochodzenia wzajemnych roszczeń banków i spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, wynikających ze
skutków odwołania polecenia zapłaty przez dłużnika, wzory jed-
nolitych formularzy oraz zasady wykonywania przez banki i spół-
dzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe poleceń zapłaty za po-
mocą informatycznych nośników danych;

2) udzielenia przez dłużnika wierzycielowi zgody do obciążania
rachunku dłużnika w drodze polecenia zapłaty w umownych ter-
minach zapłaty z tytułu określonych zobowiązań;

3) zawarcia pomiędzy wierzycielem a prowadzącymi jego rachunek
bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową umowy
w sprawie stosowania polecenia zapłaty przez wierzyciela, zawiera-
jącej w szczególności: zgodę banku lub spółdzielczej kasy oszczęd-
nościowo-kredytowej na stosowanie polecenia zapłaty przez wie-
rzyciela, zasady składania i realizowania poleceń zapłaty, zgodę
wierzyciela na obciążenie jego rachunku kwotami odwoływanych
poleceń zapłaty wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 7, zwró-
conymi dłużnikowi w związku z odwołaniem polecenia zapłaty
oraz zakres odpowiedzialności wierzyciela i banku lub spółdziel-
czej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

4) że maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie przekra-
cza równowartości, przeliczonej na złote według kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu kwar-
tału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest rozlicze-
nie pieniężne:
a) 1000 euro – w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna

niewykonująca działalności gospodarczej,
b) 50 000 euro – w przypadku pozostałych dłużników.

3.12 Bank, który udzielił wierzycielowi zgody na stosowanie poleceń
zapłaty, jest wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kre-
dytowych – stron porozumienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, odpo-
wiedzialny za działania wierzyciela związane ze stosowaniem poleceń
zapłaty, w szczególności jest obowiązany do natychmiastowego uznania
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kwotą odwołanego polecenia zapłaty rachunku banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej dłużnika wraz z odsetkami, o których
mowa w ust. 7, również w przypadku braku środków na rachunku wie-
rzyciela lub wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej obciążenie
rachunku bankowego wierzyciela.

3a.13 Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, która udzieliła
wierzycielowi zgody na stosowanie poleceń zapłaty, jest wobec banków
i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – stron porozumie-
nia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, odpowiedzialna za działania wie-
rzyciela związane ze stosowaniem poleceń zapłaty, w szczególności jest
obowiązana do natychmiastowego uznania kwotą odwołanego polecenia
zapłaty rachunku banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredy-
towej dłużnika wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 7, również
w przypadku braku środków na rachunku wierzyciela lub wystąpienia
innej przyczyny uniemożliwiającej obciążenie rachunku wierzyciela.

4.14 Uznanie rachunku bankowego wierzyciela następuje po uzyska-
niu przez jego bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową
od banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dłużnika
środków wystarczających na pokrycie polecenia zapłaty.

5. Dłużnikowi przysługuje prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody,
o której mowa w ust. 2 pkt 2.

6.15 Dłużnik może odwołać pojedyncze polecenie zapłaty, w prowadzą-
cych jego rachunek banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kre-
dytowej, w terminie:

1) 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku
bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
-kredytowej – w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie-
wykonująca działalności gospodarczej;

2) 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku banko-
wego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredy-
towej – w przypadku pozostałych dłużników.

7.15 Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika zobowiązuje bank lub
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową dłużnika do natychmia-
stowego uznania rachunku bankowego dłużnika lub rachunku dłużnika

13 Art. 63d ust. 3a dodany ustawą z dnia 30.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1997),
która wchodzi w życie 8.02.2017 r.

14 Art. 63d ust. 4 w brzmieniu ustawy z dnia 30.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1997), która wchodzi w życie 8.02.2017 r.

15 Art. 63d ust. 6–8 w brzmieniu ustawy z dnia 30.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1997), która wchodzi w życie 8.02.2017 r.
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w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej kwotą odwołanego po-
lecenia zapłaty. Uznanie rachunku dłużnika następuje z datą złożenia
odwołania polecenia zapłaty, z obowiązkiem naliczenia – od dnia obcią-
żenia rachunku dłużnika kwotą odwołanego polecenia zapłaty – odsetek
należnych dłużnikowi z tytułu oprocentowania rachunku bankowego lub
rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

8.15 Będący wierzycielami bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-
-kredytowa mogą przeprowadzić rozliczenia poleceniem zapłaty na wa-
runkach określonych w ustawie, z tym że:

1) do rozliczeń tych nie stosuje się przepisów ust. 2 pkt 3 i ust. 3;
2) ten bank lub ta spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa są

obowiązani do natychmiastowego uznania kwotą odwołanego po-
lecenia zapłaty rachunku banku lub spółdzielczej kasy oszczędno-
ściowo-kredytowej dłużnika.

9. Przepisów ust. 1–8 nie stosuje się do transakcji polecenia zapłaty, do
których stosuje się ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatni-
czych.

Art. 63e. [Czek rozrachunkowy] 1. Czek rozrachunkowy stanowi dys-
pozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku
kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz uznania tą kwotą rachunku
posiadacza czeku.

2. Na wniosek wystawcy czeku bank może potwierdzić czek rozra-
chunkowy, rezerwując jednocześnie na rachunku wystawcy odpowiedni
fundusz na pokrycie czeku. Bank może potwierdzić również czek niezu-
pełny.

3. Czek rozrachunkowy może być przedstawiony do rozrachunku ze
skutkami zapłaty bezpośrednio u trasata lub w banku, w którym po-
siadacz czeku ma rachunek. Uznanie rachunku posiadacza czeku sumą
czekową, z zastrzeżeniem ust. 4, następuje po uzyskaniu przez bank po-
siadacza czeku od trasata środków wystarczających do zapłaty czeku.
Szczegółowe warunki przedstawienia czeku do rozrachunku ze skutkami
zapłaty w banku innym niż trasata określa umowa między tym bankiem
i posiadaczem czeku.

4. Banki mogą zawierać porozumienia, w których – na zasadach wza-
jemności – określą inny niż w ust. 3 tryb przedstawienia czeków rozra-
chunkowych do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Art. 63f. [Karty płatnicze] 1. Na warunkach określonych w umowach
strony mogą stosować w rozliczeniach bezgotówkowych także karty płat-
nicze.
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2. Prawa i obowiązki wydawcy i posiadacza karty płatniczej określa
odrębna ustawa.

Art. 63g. (uchylony)

Art. 63h. [Wzór formularza] Minister właściwy do spraw instytucji finan-
sowych może określić, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wzór formularza polecenia prze-
lewu/wpłaty gotówkowej stosowanego w rozliczeniach pieniężnych prze-
prowadzanych za pośrednictwem banku.

Art. 64. [Odpowiedzialność kilku banków] 1. Jeżeli polecenie prze-
prowadzenia rozliczenia pieniężnego złożone przez posiadacza rachunku
bankowego jest wykonywane przez kilka banków, każdy z tych banków
ponosi wraz z pozostałymi solidarną odpowiedzialność wobec posiada-
cza rachunku za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem polecenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do usług płatniczych uregulowanych
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Art. 65. [Kontrola przy wypłatach] Bank dokonujący wypłat z rachunku
bankowego jest obowiązany sprawdzić autentyczność i prawidłowość for-
malną dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty oraz tożsamość
osoby dającej zlecenie.

Art. 66. [Wpłaty gotówkowe] Banki są obowiązane przyjmować wpłaty
gotówkowe na rachunki bankowe oraz przeliczać i sortować banknoty
i monety pochodzące z tych wpłat.

Art. 67. [Izby rozliczeniowe] Banki wspólnie z bankowymi izbami go-
spodarczymi mogą tworzyć izby rozliczeniowe w formie spółek handlo-
wych w celu wymiany zleceń płatniczych oraz ustalania wzajemnych
wierzytelności wynikających z tych zleceń. Dla zabezpieczenia przepro-
wadzania rozrachunku izba może tworzyć ze środków banków fundusz
gwarancyjny; środki tego funduszu nie podlegają egzekucji z majątku
banku.

Art. 67a. [Środki wolne od zajęcia] Środki pieniężne zgromadzone na
rachunku rozliczeniowym banku w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach
rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi
systemami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1224) są wolne od zajęcia na podstawie
sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości nie-
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zbędnej do wykonania obowiązków, wynikających z uczestnictwa banku
w systemie płatności lub systemie rozrachunku papierów wartościowych,
powstałych przed momentem dokonania zajęcia.

Art. 68. [Kompetencje Prezesa NBP] Prezes Narodowego Banku Pol-
skiego określa, w drodze zarządzenia:

1)16 sposób przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachun-
ków międzybankowych, mając na względzie zapewnienie spraw-
nego i bezpiecznego dokonywania rozliczeń pieniężnych oraz funk-
cjonowania systemów płatności;

2) sposób i tryb przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opa-
kowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związa-
nych z zaopatrywaniem banków w te znaki;

3) sposób numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych;
4) sposób numeracji rachunków bankowych prowadzonych w ban-

kach;
5)17 szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania informacji związa-

nych z numeracją banków i ich jednostek organizacyjnych.

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady
koncentracji zaangażowań

Art. 69. [Umowa kredytu] 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się
oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę
środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca
zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umo-
wie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w ozna-
czonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szcze-
gólności:

1) strony umowy;
2) kwotę i walutę kredytu;
3) cel, na który kredyt został udzielony;
4) zasady i termin spłaty kredytu;

4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do
waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania spo-
sobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie

16 Art. 68 pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 30.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1997),
która wchodzi w życie 8.02.2017 r.

17 Art. 68 pkt 5 dodany ustawą z dnia 30.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1997),
która wchodzi w życie 10.12.2016 r.
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którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz
i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wy-
płaty albo spłaty kredytu;

5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania

i spłaty kredytu;
8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków

pieniężnych;
9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;

10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
3. W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do

waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty
rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej
lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. W tym przy-
padku w umowie o kredyt określa się także zasady otwarcia i prowa-
dzenia rachunku służącego do gromadzenia środków przeznaczonych na
spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za pośrednictwem tego
rachunku.

Art. 70. [Zdolność kredytowa] 1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od
zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie
się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w termi-
nach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć
na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny
tej zdolności.

2. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdol-
ności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem:

1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu;
2) przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu pro-

gramu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni
– według oceny banku – uzyskanie zdolności kredytowej w określo-
nym czasie, przy czym programem naprawy gospodarki podmiotu,
o którym mowa powyżej, może być w szczególności układ przy-
jęty w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego
zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 i 1579).

3. Kredytobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez bank
czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz
kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.
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4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio przy udzielaniu kredytu nowo-
utworzonemu przedsiębiorcy, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną.

5. Na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy, bank przeka-
zuje, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie
oceny zdolności kredytowej. Opłata za sporządzenie takiego wyjaśnienia
powinna być odpowiednia do wysokości kredytu.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy ubiegają-
cego się o pożyczkę pieniężną.

Art. 71. [Limity koncentracji wierzytelności] Minister właściwy do
spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru
Finansowego, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje ekspo-
zycji wymienionych w art. 400 ust. 2 i art. 493 ust. 3 rozporządzenia
nr 575/2013, wobec których nie stosuje się przepisu art. 395 ust. 1 tego
rozporządzenia, kierując się potrzebą odzwierciedlenia faktycznego ob-
ciążenia funduszy własnych banku ryzykiem prowadzonej działalności,
wynikającym z koncentracji ekspozycji.

Art. 72. (uchylony)

Art. 73. [Konsorcjum bankowe] 1. Banki w celu wspólnego udzielenia
kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, banki ustalają warunki udziele-
nia kredytu i jego zabezpieczenia oraz wyznaczają bank umocowany do
zawarcia umowy kredytu.

3. Banki, o których mowa w ust. 1, ponoszą ryzyko związane z udzie-
lonym kredytem proporcjonalnie do wysokości wniesionych środków fi-
nansowych do wspólnie udzielonego kredytu.

Art. 74. [Kontrola sytuacji kredytobiorcy] W czasie obowiązywania
umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić – na żądanie
banku – informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finan-
sowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty
kredytu.

Art. 75. [Wypowiedzenie; zabezpieczenie] 1. W przypadku niedotrzy-
mania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przy-
padku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może ob-
niżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu,
o ile ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne nie sta-
nowi inaczej.
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2. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, o ile strony nie
określą w umowie dłuższego terminu, wynosi 30 dni, a w razie zagroże-
nia upadłością kredytobiorcy – 7 dni.

3. Wypowiedzenie umowy kredytu z powodu utraty przez kredyto-
biorcę zdolności kredytowej lub zagrożenia jego upadłością nie może na-
stąpić, jeżeli bank zgodził się na realizację przez kredytobiorcę programu
naprawczego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się przez cały okres realizacji programu napraw-
czego, chyba że bank stwierdzi, iż program naprawczy nie jest w sposób
należyty realizowany.

Art. 75a. [Termin spłaty kredytu] 1. O ile umowa kredytu nie stanowi
inaczej, termin spłaty kredytu jest terminem zastrzeżonym na rzecz obu
stron.

2. W przypadku gdy strony ustaliły termin spłaty kredytu dłuższy niż
rok, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu
trzymiesięcznego.

Art. 75b. [Ochrona kredytobiorcy] 1. Wykonanie uprawnienia, o któ-
rym mowa w art. 69 ust. 3, nie może wiązać się z poniesieniem przez
kredytobiorcę dodatkowych kosztów.

2. Bank nie może uzależnić wykonania przez kredytobiorcę upraw-
nienia, o którym mowa w art. 69 ust. 3, od wprowadzenia dodatkowych
ograniczeń, w szczególności nie może zobowiązać kredytobiorcy do naby-
wania waluty przeznaczonej na spłatę rat kredytu, jego całości lub części,
od określonego podmiotu.

3. Otwarcie i prowadzenie rachunku, o którym mowa w art. 69 ust. 3,
jest wolne od opłat w przypadku, gdy kredytobiorcą jest konsument w ro-
zumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4. Przepisy ust. 1–3, art. 69 ust. 2 pkt 4a oraz ust. 3 stosuje się odpo-
wiednio do umów pożyczek pieniężnych.

Art. 75c. [Wezwanie do dokonania spłaty; wniosek o restrukturyzację
zadłużenia] 1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania
z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wy-
znaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę
o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania
wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

3. Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restruktury-
zację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub
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terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank
oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

4. Restrukturyzacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na wa-
runkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę.

5. Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restruktu-
ryzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szcze-
gółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia
wniosku o restrukturyzację.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do umów pożyczek pie-
niężnych.

Art. 76. [Oprocentowanie] Zasady oprocentowania kredytu określa
umowa kredytu, z tym że w razie stosowania stopy zmiennej należy:

1) określić w umowie kredytowej warunki zmiany stopy procentowej
kredytu;

2) powiadomić w sposób określony w umowie kredytobiorcę, porę-
czyciela oraz, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, inne osoby będące
dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia kredytu o każdej zmia-
nie stopy jego oprocentowania.

Art. 76a. [Obowiązek powiadomienia poręczycieli] Bank jest obowią-
zany niezwłocznie powiadomić, w sposób określony w umowie, osoby
będące dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, jeżeli kredy-
tobiorca opóźnia się z jego spłatą.

Art. 77. [Kredyt niewykorzystany] Umowa kredytu może określać, że
od kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy i przez niego nie-
wykorzystanego przysługuje bankowi odrębna prowizja.

Art. 77a. [Zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej] Bank może przy-
jąć zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej. Zlecenie powinno być zło-
żone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku,
jeśli umowa nie stanowi inaczej, dający zlecenie staje się poręczycielem za
dług przyszły.

Art. 78. [Pożyczki] Do umów pożyczek pieniężnych zawieranych przez
bank stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zabezpieczenia spłaty
i oprocentowania kredytu.

Art. 78a. [Kredyt konsumencki] Przepisy ustawy stosuje się do umów
kredytu i pożyczki pieniężnej, zawieranych przez bank zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie
nieuregulowanym w tej ustawie.
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Art. 79. [Zakaz uprzywilejowania] 1. Bank nie może stosować korzyst-
niejszych warunków, a w szczególności korzystniejszych stóp oprocento-
wania niż stosowane przez bank dla danego rodzaju umowy przy prowa-
dzeniu rachunków bankowych oraz przy udzielaniu kredytów, pożyczek
pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń:

1) podmiotom dominującym lub zależnym od banku;
2) podmiotom działającym w tym samym co bank holdingu;
3) jednostkom zależnym i stowarzyszonym z bankiem w rozumieniu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
4) swoim akcjonariuszom albo członkom;
5) osobom zatrudnionym w banku, członkom zarządu i członkom

rady nadzorczej;
6) osobom zatrudnionym w podmiocie dominującym, członkom za-

rządu i członkom rady nadzorczej podmiotu dominującego;
7) podmiotom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z:

a) akcjonariuszem i członkiem,
b) członkiem zarządu, rady nadzorczej lub osobą zajmującą stano-

wisko kierownicze w banku.
2. Bank ustala w formie regulaminu warunki udzielenia kredytów, po-

życzek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń, o których mowa
w ust. 1, oraz prowadzi ich osobną ewidencję.

Art. 79a. [Zasady udzielenia kredytu] 1. Udzielenie kredytu, pożyczki
pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia członkowi zarządu albo
rady nadzorczej banku lub osobie zajmującej stanowisko kierownicze
w banku następuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez radę nad-
zorczą.

2. Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub
poręczenia członkowi zarządu albo członkowi rady nadzorczej banku
w kwocie łącznego zobowiązania przekraczającej 10 000 euro, obliczonej
w złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień udzielenia kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji ban-
kowej lub poręczenia, wymaga zgody wyrażonej w uchwale zarządu oraz
uchwale rady nadzorczej banku. Uchwały te zapadają bez udziału zain-
teresowanej osoby, w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy składu organu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do udzielenia kredytu,
pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia podmiotowi po-
wiązanemu kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem zarządu albo rady
nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w banku.

4. Suma kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i po-
ręczeń, o których mowa w ust. 1 i 3, nie może przekroczyć:
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1) w banku w formie spółki akcyjnej i w banku państwowym – 10%
kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 50 rozporzą-
dzenia nr 575/2013,

2) w banku spółdzielczym – 25% kapitału podstawowego Tier I, o któ-
rym mowa w art. 50 rozporządzenia nr 575/2013

– przy czym wartość kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji ban-
kowych i poręczeń jest ustalana w sposób, w jaki bank oblicza wartość
ekspozycji, o której mowa w art. 395 rozporządzenia nr 575/2013.

5. Przez osobę zajmującą stanowisko kierownicze w banku rozumie się
osobę zatrudnioną podległą bezpośrednio członkowi zarządu, dyrektora
oddziału i jego zastępcę oraz głównego księgowego.

Art. 79b. [Powiadomienie Komisji Nadzoru Bankowego] 1. Bank po-
wiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o fakcie udzielenia kredytu,
pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia członkowi za-
rządu albo rady nadzorczej, osobie zajmującej stanowisko kierownicze
w banku, akcjonariuszowi banku i członkowi banku spółdzielczego oraz
podmiotowi powiązanemu z nimi kapitałowo lub organizacyjnie, jeżeli
w pojedynczym przypadku wartość zobowiązania przekracza równowar-
tość 30 000 euro, obliczoną w złotych według kursu średniego ogłasza-
nego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia kredytu, pożyczki
pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do akcjonariusza posiadającego
wyłącznie akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w ilości
uprawniającej do wykonywania nie więcej niż 5% głosów na walnym
zgromadzeniu.

Art. 79c. [Odesłanie] Przepisy art. 79a i 79b stosuje się także do innych
niż gwarancje bankowe i poręczenia zobowiązań pozabilansowych udzie-
lanych osobom, o których mowa w art. 79 ust. 1, lub na ich zlecenie.

Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy

Art. 80. [Zlecenie] Banki mogą na zlecenie udzielać i potwierdzać gwa-
rancje bankowe, poręczenia, a także otwierać i potwierdzać akredytywy.

Art. 81. [Gwarancja bankowa] 1. Gwarancją bankową jest jednostronne
zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot upraw-
niony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą
być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie be-
neficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty,
bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji
– bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.
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