Prowizje i opłaty pobierane za czynności bankowe od klientów detalicznych na podstawie Umowy:
Lp.
Tytuł prowizyjny
Otwarcie i obsługa rachunku
1
Otwarcie Rachunku IKE
2
Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku IKE
Wpłaty gotówkowe w oddziale banku dokonywane przez Posiadacza
3
Wpłata gotówki na Rachunek IKE
Wnioski o Wypłatę transferową, Wypłatę i Zwrot
Zwrot częściowy, a także wypłata, wypłata w ratach, wypłata transferowa lub zwrot po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
4
rachunku
Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy na IKE prowadzone przez Towarzystwo Funduszy
5
Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.
6
Wypłata, wypłata w ratach, wypłata transferowa lub zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy
7
Odwołanie złożonego wniosku o Wypłatę transferową, Wypłatę lub Zwrot (przed jego realizacją)
Powtórna realizacja wypłaty lub zwrotu w formie przelewu, w przypadku gdy środki zostały zwrócone w związku z podaniem
8
nieprawidłowego numeru rachunku
Nieodebranie w uzgodnionym terminie przygotowanych do odbioru środków pieniężnych powyżej ustalonej kwoty
9
(pobierana od całości środków przygotowanych do odbioru)

Wypłaty
10
Wypłata gotówkowa
Dyspozycje dotyczące Osób Uprawnionych, spadkobierców i pełnomocników
Przyjęcie lub zmiana dyspozycji na wypadek śmierci (wskazanie Osób Uprawnionych)
11
(opłaty nie pobiera się, jeśli Posiadacz składa dyspozycję wraz z zawarciem Umowy)

12
Udzielenie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do Rachunku IKE
Wyciągi i potwierdzenia
13
Miesięczny wyciąg z Rachunku IKE w formie elektronicznej przekazywany w Systemie Pl@net
14
Miesięczny wyciąg z Rachunku IKE w formie elektronicznej przesyłany na adres e-mail
15
Miesięczny wyciąg z Rachunku IKE w formie papierowej przesyłany na adres korespondencyjny
Miesięczny wyciąg z Rachunku IKE w formie papierowej przesyłany na adres korespondencyjny dodatkowo obok wyciągu w formie
16
elektronicznej
17
Historia Rachunku lub duplikat wyciągu z Rachunku IKE (za każdą stronę)
Potwierdzenia wykonania dyspozycji
Potwierdzenie zrealizowania dyspozycji pieniężnej w formie papierowej w oddziale Banku, w przypadku gdy Posiadacz ma dostęp do
18
Systemu Pl@net
Inne opłaty
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji lub zmiana dyspozycji dotyczących blokady środków na Rachunku IKE z tytułu zabezpieczenia umów
19
zawieranych przez Posiadacza

Opłata w PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
600,00 PLN
50,00 PLN
50,00 PLN
1,00%
0,00 PLN
0,00 PLN
20,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
6,00 PLN
5,00 PLN
10,00 PLN

100,00 PLN

(nie dotyczy umów, których jedną ze stron jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A.).

Sporządzenie i przesłanie listem na adres korespondencyjny Posiadacza informacji o odmowie wykonania zlecenia
20

21
22
23

(opłata jednorazowa, pobierana w przypadku podania przez Wnioskującego nieprawidłowych danych, niedostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do
realizacji zlecenia lub nieprzekazania danych niezbędnych do wykonania operacji jeśli wniosek nie został złożony na formularzu Banku w ciągu 30 dni od daty
otrzymania informacji od Banku o konieczności dokonania uzupełnień)

Wyjaśnienie szczegółów płatności, potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy oraz udzielenie innych wyjaśnień dotyczących płatności na
wniosek Klienta. (Prowizja nie jest pobierana, jeżeli stwierdzono błąd leżący po stronie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.)
Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczeń oraz innych pism związanych z obsługą Rachunku IKE
Sporządzenie odpisów, potwierdzeń, dokumentów księgowych kserokopii dokumentu, duplikatów dokumentu (od każdego dokumentu)

20,00 PLN

10,00 PLN
50,00 PLN
60,00 PLN

