CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE
prowizja w % / opłata w PLN

RACHUNKI
Rachunek
Otwarcie:

Konto Elastyczne
JDG

pomocniczy do
Konta Elatycznego
JDG w PLN i
walucie

Klienci prowadzący uproszczoną
księgowość

Konto Wyjątkowe
Biznes JDG

pomocniczy do
Konta Wyjątkowego
Biznes JDG w PLN i
walucie

wszyscy Klienci

bez opłat

Konto Elastyczne
JDG

pomocniczy do
Konta Elatycznego
JDG w PLN i
walucie

Konto Wyjątkowe
Biznes JDG i
udostępnienie w
iBOSS24 dla 2
użytkowników

pomocniczy do
Konta Wyjątkowego
Biznes JDG w PLN i
walucie

środków
specjalnego
przeznaczenia

MPP

Rachunek VAT

0,00 / 30,00 2)

25,00

50,00

40,00

40,00

zgodnie z umową

bez opłat

nie dotyczy

20,00

0,00

nie dotyczy

opłata za moduł FX 4):

nie dotyczy

20,00

0,00

nie dotyczy

jednorazowo:

opłata aranżacyjna za
uruchomienie
konsolidacji sald w PLN
blokada lokaty
terminowej oraz środków
na rachunku bankowym

10,00

bieżący standard w
PLN i walucie

pomocniczy
standard w PLN i
walucie

10,00 / 20,003)

20,00

KWB - bieżący

każdy kolejny w miesiącu wyciąg papierowy

10,00

włączenie wyciągów elektronicznych z
rachunku VAT - opłata jednorazowa

200,00

opłata miesięczna za wyciągi w formie
komunikatu MT940 / od rachunku 4)

Rachunek

opłata za moduł
4)
rozliczeniowy :

opłata za prowadzenie
Automatycznej lokaty
Overnight

wyciągi bankowe w formie elektronicznej w
systemie bankowości elektronicznej iBOSS24
jeden w miesiącu wyciąg bankowy w formie
papierowej (dla klientów niekorzystających z
wyciągów elektronicznych)

1000,00

Prowadzenie 1):

1)

Rachunek VAT

bez opłat

dla nierezydenta

prowadzenie

MPP

bez opłat

Klienci prowadzący pełne księgi
rachunkowe

dla rezydenta

miesięcznie:

Wyciagi bankowe

środków
specjalnego
przeznaczenia

pomocniczy w
KWB PLUS - bieżący ofercie KWB w PLN i
walucie

100,00

Opłaty za utrzymywanie wysokiego salda depozytowego Klientów
prowadzących pełne księgi rachunkowe na wszystkich rodzajach
rachunków, w tym: bieżących, pomocniczych, rachunkach VAT,
powierniczych, zastrzeżonych, mieszkaniowych powierniczych,
lokatach terminowych, w tym automatycznej lokaty overnight i Lokat
negocjowanych*

nie dotyczy

MPP

Opłata miesięczna za utrzymywanie
wysokiego salda w PLN**

1/12 * 0,2%

Opłata miesięczna za utrzymywanie
wysokiego salda w EUR***

1/12 wartości
bezwzględnej stopy
depozytowej w EUR
ogłaszanej przez ECB
aktualnej na koniec
danego miesiąca

*Bank może pobierać opłatę, która pobierana jest do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczy. Opłata naliczana jest wg
średniomiesięcznego łącznego salda Klienta w danym miesiącu, łącznie na
wszystkich produktach rachunkowych i depozytowych w danej walucie.
Opłata pobierana jest z rachunku bieżącego podstawowego, chyba że
Klient wskazał inny rachunek do pobierania opłat. W przypadku braku
rachunku bieżącego, opłata może zostać pobrana przez pomniejszenie
kwoty lokaty w dniu zapadalności.

200,00

**Opłata naliczana jest w przypadku, gdy średnie miesięczne saldo Klienta
na rachunkach i produktach depozytowych jest większe lub równe 5 mln
PLN

100,00 4.1)

***Opłata naliczana jest w przypadku, gdy średnie miesięczne saldo Klienta
na rachunkach i produktach depozytowych jest większe lub równe 100 000
EUR

Opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się w przypadku otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego wyłącznie do obsługi kredytu pomostowego na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi.

2)

Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł przypadku niekorzystania przez Klienta z gratisów w zakresie przelewów ELIXIR i SEPA oraz operacji gotówkowych albo 30,00 zł w przypadku korzystania przez Klienta z gratisów w zakresie przelewów ELIXIR i SEPA oraz operacji
gotówkowych. Klient może złożyć dyspozycję zmiany korzystania z gratisów raz w miesiącu kalendarzowym.
3)

Opłata 10 zł dotyczy Klientów prowadzących uproszczoną księgowość, opłata 20 zł dotyczy Klientów prowadzących pełne księgi rachunkowe

4)

Opłata za korzystanie z modułu lub za wyciągi w formie komunikatu MT940 będzie doliczana do opłaty za prowadzenie rachunku. W ramach modułu oferowane są bezpłatnie 2 rachunki pomocnicze w złotych lub w walucie wymienialnej z oferty Banku.

4.1)

Nie dotyczy blokady na rachunku bankowym prowadzonym przez BOŚ S.A. dla zabezpieczenia należności BOŚ S.A.

#

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE
w tym w Mechanizmie podzielonej płatności (jeżeli dotyczy)
rachunek

Przelewy

w systemie bankowości
elektronicznej

Konto Elastyczne
JDG

pomocniczy do
Konta Elatycznego
JDG w PLN i
walucie

pomocniczy do
Konta Wyjątkowego
Biznes JDG w PLN i
walucie

środków
specjalnego
przeznaczenia

bez opłat

na rachunki w BOŚ S.A.

ELIXIR

Konto Wyjątkowe Biznes JDG

1,00
(15 gratisów w
miesiącu)

1,00

MPP

bez opłat

1,00
(5 gratisów w marach Modułu
Rozliczeniowego w miesiącu)

1,00
(5 gratisów w
marach Modułu
Rozliczeniowego w
miesiącu)

1,00

nie dotyczy

natychmiasowy Express
24)
Elixir

10,00

nie dotyczy

SORBNET>=1mln

15,00

nie dotyczy

25,00

SORBNET<1mln
ZUS/US

0,00

nie dotyczy
0,00

0,00

nie dotyczy

środków
specjalnego
przeznaczenia

MPP

rachunek
zlecane w placówce

Konto Elastyczne
JDG

pomocniczy do
Konta Elatycznego
JDG w PLN i
walucie

Konto Wyjątkowe Biznes JDG

pomocniczy do
Konta Wyjątkowego
Biznes JDG w PLN i
walucie

na rachunki w BOŚ S.A.

25,00

bez opłat

ELIXIR

25,00

nie dotyczy

SORBNET>=1mln

40,00

nie dotyczy

SORBNET<1mln

50,00

nie dotyczy

ZUS/US

25,00

nie dotyczy
rachunek

zlecane w formie
komunikatu MT101 "Prośba
o transfer"

Konto Elastyczne
JDG

pomocniczy do
Konta Elatycznego
JDG w PLN i
walucie

Konto Wyjątkowe Biznes JDG

pomocniczy do
Konta Wyjątkowego
Biznes JDG w PLN i
walucie

środków
specjalnego
przeznaczenia

MPP

na rachunki w BOŚ S.A.

25,00

bez opłat

ELIXIR

25,00

nie dotyczy

SORBNET>=1mln

40,00

nie dotyczy

SORBNET<1mln

50,00

nie dotyczy

Masowe Płatności
Przychodzące

realizacja płatności przychodzących na rachunek obsługujący Masowe Płatności Przychodzące MPP

za udostępnienie usługii MPP pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości

negocjowana za pojedynczy przelew, uzależniona od liczby przelewów, które będą przyjmowane w każdym miesiącu w ramach
usługi MPP świadczonej na rzecz klienta

200,00

Polecenie zapłaty

Zlecenie stałe

realizacja polecenia zapłaty w rachunku
płatnika

realizacja polecenia zapłaty w rachunku
odbiorcy

przyjęcie zgody na obciążenie rachunku
płatnika w BOŚ S.A. w formie polecenia
zapłaty

cofnięcie zgody na obciążenie rachunku
płatnika w formie polecenia zapłaty

potwierdzenie wykonania operacji na
życzenie klienta (w formie papierowej)

realizacja dyspozycji zwrotu pojedynczego
polecenia zapłaty

1,00

negocjowana

bez opłat

3,00

15,00

5,00

przyjęcie do
realizacji zlecenia
stałego w systemie
bankowości
elektronicznej
iBOSS24

przyjęcie do realizacji zlecenia stałego w formie papierowej

realizacja zlecenia stałego
w formie papierowej

w ramach modułu
rozliczeniowego

w systemie bankowości elektronicznej iBOSS24

w ramach pozostałych rachunków
bankowych

w ramach pozostałych rachunków bankowych

na rachunek odbiorcy w BOŚ S.A.

na rachunek odbiorcy w innym banku

15,00

1,00

bez opłat

1,00

0,00
Obrót czekowy
Realizacja czeków

potwierdzenie czeku gotówkowego
15,00 za każdy czek

wydanie blankietów czeków
gotówkowych
5,00 za blankiet

ROZLICZENIA GOTÓWKOWE
wpłaty

wypłaty 10)

9) / 13)

w PLN na rachunki:

w PLN
w BOŚ S.A.

w walutach
wymienialnych na
rachunki w BOŚ S.A.

w innych bankach

11)

na wszystkie rachunki

do kwoty niewymagającej awizowania
wypłaty lub wypłata awizowana

Obrót otwarty
0,80%
1,00%
1%
min. 12,00
min. 10,00
min. 15,00
(2 gratisy w miesiącu)
max. 500,00
wymiana gotówki w kasie (z nominałów mniejszych na większe
dodatkowa opłata za wpłatę bilonu w ilości przekraczającej 100
i / lub odwrotnie) - opłata pobierana przy transakcjach powyżej
sztuk
20 sztuk monet lub banknotów
1,00%
0,50%
min. 10,00
min. 10,00

0,80%
min. 10,00
(2 gratisy w miesiącu)

w walutach wymienialnych
opłata dodatkowa
opłata dodatkowa za
za brak
awizowania (od
brak awizowania (od
do kwoty niewymagającej awizowania wypłaty
kwoty stanowiącej
kwoty stanowiącej
lub wypłata awizowana w USD, EUR, GBP,
nadwyżkę ponad
nadwyżkę ponad
SEK i CHF
kwotę
kwotę niewymagającą
niewymagającą
awizowania)
awizowania)
min.5,00
1%
0,25 %
0,35%
min.15,00
min. 10,00
min. 10,00

nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej w PLN i w walutach wymienialnych
1,00%
awizowanej kwoty

wpłaty
w PLN

Obrót zamknięty

9)

:

do liczarni
Podwykonawcy
Banku/Urzędu
Pocztowego

do BOŚ S.A.

0,45%
min. 10,00

0,50%
min. 10,00

wypłaty

w walutach wymienialnych na rachunki w
BOŚ S.A. 9) / 12)
do liczarni
Podwykonawcy
do BOŚ S.A.
Banku/Urzędu
Pocztowego

0,55%
min. 12,00

0,60%
min. 12,00

w PLN lub walutach wymienialnych

w PLN

pobór prowizji
ryczałt

pobór prowizji
progowy

dostarczane z
liczarni
Podwykonawcy
Banku

negocjowana

negocjowana

0,40%
min. 10,00

9)

w walutach wymienialnych 9)

w PLN lub walutach wymienialnych

z BOŚ S.A.

dostarczane z
liczarni
Podwykonawcy
Banku

z BOŚ S.A.

pobór prowizji ryczałt

pobór prowizji
progowy

0,45%
min. 10,00

0,55%
min. 12,00

0,60%
min. 12,00

negocjowana

negocjowana

Dodatkowe oplaty:

9)

Pobór prowizji po transakcji.

inkaso w zakresie wpłat gotówkowych

przyjęcie gotówki w stanie
nieuporządkowanym (dodatkowa opłata)

zgodnie za stawkami Podwykonawcy
Banku

0,30%
min. 20,00

opłata z tytułu wydania kluczy do wrzutni wydanie bezpiecznej koperty oraz worka na monety klientom
nocnych (w BOŚ S.A. oraz w liczarni
płacącym prowizję od wpłat gotówkowych w wymiarze
Podwykonawcy Banku).
niższym od stawki określonej w niniejszej części Taryfy
30,00

według rzeczywistych kosztów Banku

inkaso w zakresie wypłat gotówkowych

zgodnie za stawkami Podwykonawcy Banku

10)

1) Awizowaniu podlegają dzienne wypłaty na kwoty przekraczające 20 000 PLN oraz bilon w PLN powyżej 50 sztuk.
W pozostałych walutach awizowanie wymagane jest w każdym przypadku bez względu na kwotę wypłaty
2) Wypłaty nieawizowane w kwocie przekraczającej dzienny limit awizowania wypłat, realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującej niezakłócone funkcjonowanie.
3) Awizowanie wypłat gotówkowych dokonywane jest:
- do godziny 11:00 na dzień roboczy przed wypłatą dla walut: PLN i EUR
- do godziny 11:00 na dwa dni robocze przed wypłatą dla walut: USD, GBP, CHF
- do godziny 11:00 na cztery dni robocze przed wypłatą dla waluty SEK
11)

BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut wymienialnych.

12)

Opłata za wpłaty / wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej uzależniona jest od wartości wpłat / wypłat, dokonanych w ciągu miesiąca.

13)

Nie dotyczy zobowiązań wobec BOŚ S.A.; wyjątek stanowią wpłaty na rachunek bieżący, które nie kończą zobowiązań klienta wobec Banku z tytułu kredytu w rachunku bieżącym.
Nie pobiera się prowizji od wpłat na rachunki lokat terminowych.

OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM
realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych poleceń
wypłaty (w tym przelewów wspólnotowych)

realizacja poleceń wypłaty za granicę i do innych banków krajowych (w tym przelewów wspólnotowych) za pośrednictwem systemu SWIFT

realizacja:

tryb normalny 17)

tryb pilny 14)

SWIFT

tryb ekspresowy 15)

w ramach wszystkich rachunków z
wyłączeniem Kont Wyjątkowych Biznes z
modułem FX

w ramach modułu FX

0,25%
min. 40,00
max. 250,00
0,25%
min. 40,00
max. 250,00
+50,00

0,20%
min. 40,00
max. 200,00
0,20%
min. 40,00
max. 200,00
+50,00

do kwoty EUR
50.000/USD 50.000
(włącznie)

przelewy powyżej
kwoty EUR
50.000/USD 50.000

do kwoty EUR
50.000/USD 50.000
(włącznie)

przelewy powyżej
kwoty EUR
50.000/USD 50.000

do kwoty EUR
50.000/USD 50.000
(włącznie)

przelewy powyżej
kwoty EUR
50.000/USD 50.000

0,25%
min. 40,00
max. 250,00
+ 75,00

0,25%
min. 40,00
max. 250,00
+ 150,00

0,20%
min. 40,00
max. 200,00
+ 75,00

0,20%
min. 40,00
max. 200,00
+ 150,00

0,35%
min. 80,00
max. 300,00
+ 75,00

0,35%
min. 80,00
max. 300,00
+ 150,00

w ramach rachunków bieżących i
pomocniczych: standard i Kont Wyjątkowych
Biznes bez modułu FX

w ramach modułu FX

0,25%
min. 40,00
max. 250,00

0,00

dodatkowe opłaty:
niestandardowa obsługa trybu ekspresowego - indywidualne
uzgodnienia 16)

300,00

polecenie wypłaty z opcją kosztową OUR

100,00

polecenie wypłaty złożone w formie papierowej

+ 25,00
uwarunkowane polecenia wypłaty

realizacja uwarunkowych poleceń wypłaty za granicę i do innych banków krajowych

realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych
uwarunkowanych poleceń wypłaty na rzecz klientów posiadających
rachunki w BOŚ S.A.

negocjowana

negocjowana

realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych
przelewów SEPA

realizacja za granicę i do innych banków krajowych przelewów SEPA
SEPA

w systemie bankowości
elektronicznej

Konto Elastyczne
JDG

1,00
(15 gratisów w
miesiącu)

pomocniczy do
Konta Elatycznego
JDG w PLN i
walucie

Konto Wyjątkowe Biznes JDG

pomocniczy do
Konta Wyjątkowego
Biznes JDG w PLN i
walucie

środków
specjalnego
przeznaczenia

MPP

1,00

1,00
(5 gratisów w marach Modułu
Rozliczeniowego w miesiącu)

1,00
(5 gratisów w
marach Modułu
Rozliczeniowego w
miesiącu)

1,00

nie dotyczy

zlecane w placówce 17)

0,00

25,00

nie dotyczy

realizacja za granicę i do innych banków krajowych Szybkich Przelewów TARGET2 (w walucie EUR do banków uczestniczących w systemie TARGET2)

Konto Elastyczne
JDG

pomocniczy do
Konta Elatycznego
JDG w PLN i
walucie

Konto Wyjątkowe Biznes JDG

w ramach wszystkich rachunków

pomocniczy do
Konta Wyjątkowego
Biznes JDG w PLN i
walucie

środków
specjalnego
przeznaczenia

MPP

w systemie bankowości
elektronicznej
TARGET2>=EUR 250 tys

15,00

nie dotyczy

TARGET2<EUR 250 tys

25,00

nie dotyczy

TARGET2>=EUR 250 tys

40,00

nie dotyczy

TARGET2<EUR 250 tys

50,00

nie dotyczy

realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych poleceń
wypłaty (w tym przelewów wspólnotowych)
w ramach rachunków bieżących i
pomocniczych: standard i Kont Wyjątkowych
Biznes bez modułu FX

w ramach modułu FX

0,00

0,00

zlecane w placówce 17)

dodatkowe opłaty:
polecenie wypłaty z opcją kosztową OUR

+ 100,00

zmiany poleceń wypłaty, zapytania, anulowanie, zwrot poleceń wypłaty (w przypadku przelewów wspólnotowych opłaty za zwrot nie pobiera się)

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI W
OBROCIE DEWIZOWYM

100,00 + koszty innych banków

przesłanie kopii potwierdzenia zrealizowania zlecenia/kopii otrzymanego polecenia wypłaty (za każdą kopię)

15,00

telefoniczne zawiadomienie o otrzymaniu polecenia wypłaty

10,00

opłata dodatkowa za brak numeru rachunku Odbiorcy w formacie IBAN lub brak kodu SWIFT banku Odbiorcy w wychodzącym poleceniu wypłaty kierowanym do kraju EOG

50,00

inne komunikaty SWIFT

15,00

poszukiwanie na wniosek klienta BOŚ S.A. polecenia wypłaty na jego rzecz

40,00 + koszty banku zagranicznego

koszty NSTP (koszty za brak numeru rachunku Odbiorcy w formacie IBAN uniemożliwiający automatyczne przekazywanie i rozliczanie przelewów) BOŚ S.A. pobierane od banków krajowych i
zagranicznych od otrzymanych poleceń wypłaty (dotyczy tylko przelewów z krajów EOG)

20,00

14)

Nie dotyczy przelewów wspólnotowych w walucie EUR i PLN.

15)

Tryb dostępny dla przelewów w EUR i USD nieprzekraczających kwot EUR 500.000 i USD 500.000 złożonych do godziny granicznej dla przelewów w trybie ekspresowym.

16)

Dotyczy przelewów nie spełniających warunków określonych w przypisie 15) powyżej tj. w innych walutach niż w EUR i USD lub przekraczających kwot EUR 500.000 i USD 500.000.

17)

Dotyczy również przelewów zleconych w formie komunikatów MT101 "Prośba o transfer".

SYSTEMY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
miesięczna opłata abonamentowa dla posiadaczy dowolnego rachunku bieżącego z oferty Banku
Korzystanie z systemu
bankowości elektronicznej
iBOSS24

do 2 użytkowników
0,00 / 20,00

powyżej 2 użytkowników

21)

70 21)
Korzystanie z usług bankowości elektronicznej
0,00

Korzystanie z systemu
bankowości elektronicznej
BOŚBank24

Narzędzia autoryzacyjne:
autoryzacja zleceń kodem SMS / SMSKod

0,00

od każdej operacji

Autoryzacja mobilna

0,00

od każdej operacji

Odblokowanie dostępu do BOŚBank24

5,00

od każdej operacji

e-mail

SMS w ramach subskrybowanych powiadomień niezależnie od sieci operatora

bez opłat

każdorazowo 0,30 za sztukę płatne zbiorczo miesięcznie

Powiadomienia

miesięczna opłata abonamentowa obejmuje korzystanie z narzędzi autoryzacyjnych, w tym odblokowanie poszczególnych narzędzi 18)

certyfikaty oraz urządzenia do składania bezpiecznych podpisów
elektronicznych

token mobilny (iBOSStoken)

Narzędzia autoryzacyjne

zgodnie z obowiązującym cennikiem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
dostępnym na stronie www.kir.com.pl

bez opłat
realizacja funkcji administracyjnych Klienta przez pracownika Banku
parametryzacja powiadomień SMS
i e-mail
50,00 za każdą dyspozycję

nadanie uprawnień Użytkownikom
Pozostałe opłaty

szkolenie/serwis/wizyta instalacyjna na
życzenie Klienta
200,00

realizacja dyspozycji złożonych papierowo 19)
odblokowanie użytkownika
20,00

realizacja innych dyspozycji związanych z modyfikacją systemu
bankowości elektronicznej iBOSS24
50,00

Opłata za inne czynności nie wymienione w Taryfie Opłat i Prowizji
indywidualnie
18)

Opłata pobierana od każdego podmiotu udostępnionego w systemie bankowości elektronicznej iBOSS24, chyba że udostępnienie podmiotów ma miejsce w ramach usługi Multiuser - wówczas pobierana od Klienta Multiuser.

19)

Opłaty pobiera się w przypadku, gdy dostępna jest elektroniczna wersja dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej iBOSS24.

20)

Opłaty nie pobiera się w przypadku dostępu do rachunków firmowych w ramach bankowości elektronicznej BOŚBank24 jednocześnie wykorzystywanej do obsługi rachunków osobistych Klienta.

21)

Stawka 20,00 zł dotyczy rachunków prowadzonych w formie Konta Elastycznego JDG, a stawka 0,00 zł Konta Wyjątkowego Biznes JDG

KARTY PŁATNICZE
opłata miesięczna

wypłata gotówki
w kraju

za użytkowanie każdej karty
(opłata pobierana z dołu)

wydanie karty

7,0025)

0,00

Karta debetowa Business

za granicą

w bankomatach sieci EURONET
zlokalizowanych w placówkach Banku

w bankomatach innych banków i instytucji, w tym EURONET poza
placówkami Banku, w kasach innych banków i instytucji

w bankomatach i
kasach banków i
instytucji

bez opłat

3,00%
min. 10,00

3,00%
min. 10,00

pozostałe opłaty

wymiana karty na wniosek Klienta

wymiana karty z
inicjatywy Banku

50,00

usługa ekspresowa
wymiany karty
(opłata dodatkowa)

bez opłat

zastrzeżenie karty w przypadku
nieprzestrzegania postanowień
Regulaminu

zastrzeżenie karty zgubionej lub
skradzionej

przewalutowanie
transakcji
zagranicznych23)

zapytanie o saldo w
bankomacie

Wysłanie Numeru PIN
w formie papierowej

Opłata za PIN SMS

50,00

bez opłat

4,00%

3,00

20,00

0,00

50,00

wypłata gotówki

opłata miesięczna

wydanie karty

za użytkowanie każdej karty
(opłata pobierana z dołu)

usługa
ekspresowego
opłata standardowa
wydania karty
(opłata dodatkowa)

8,00

20,00

w kraju

za granicą

w bankomatach sieci EURONET
zlokalizowanych w placówkach Banku

w bankomatach i kasach innych banków i
instytucji, w tym EURONET poza
placówkami Banku

w bankomatach i kasach banków i instytucji

4,00%
min. 10,00

4,00%
min. 10,00

4,00%
min. 10,00

50,00
pozostałe opłaty

wymiana karty (na wniosek klienta)

wymiana karty z inicjatywy Banku

usługa ekspresowej wymiany karty

opłata za przekroczenie przyznanego limitu kredytowego (pobierana na koniec cyklu
rozliczeniowego, jeżeli w jego trakcie występowało przekroczenie przyznanego limitu
kredytowego)

opłata za obsługę nieterminowej spłaty
zadłużenia

50,00

bez opłat

50,00

40,00

40,00

zmiana limitu kredytowego na wniosek
Klienta

opłata za wysłanie zestawienia transakcji
w formie listu 5zł (od każdego listu)

wydanie tymczasowej karty zastępczej poza granicami
kraju 22)

awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju 22)

czynności związane z przygotowaniem ugody
bankowej

20,00

5,00

równowartość 250,00 USD

równowartość 175,00 USD

1,50% kwoty należności
min. 50,00

zastrzeżenie karty w przypadku
nieprzestrzegania postanowień
Regulaminu

zastrzeżenie karty zgubionej lub
skradzionej

przewalutowanie transakcji
zagranicznych23)

Wysłanie Numeru
PIN w formie
papierowej

Opłata za PIN SMS

bez opłat
Usługa Longue Key

4,00%

20,00

0,00

Karta kredytowa Business

50,00

Opłata za wizytę w salonie VIP
(od każdej wizyty)
30 USD
23)

Opłaty określone w równowartości USD przeliczane są na EUR według stawek organizacji płatniczej, a następnie są przeliczone przez Bank z EUR na PLN po referencyjnym kursie walutowym.
22)
Od kwoty transakcji, dotyczy transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w PLN i walutach wymienialnych
24)
Dostępne w Banku od dnia, o którym Bank poinformuje odrębnym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Banku w zakładce Aktualności oraz w Placówkach Banku
25)
Opłaty nie pobiera się jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych i rozliczonych kartą debetową w danym miesiącu wynosi min. 500 PLN

