TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM
(DOTYCZY PRODUKTÓW I USŁUG W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ PRZEZ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
W WYNIKU PODZIAŁU PODMIOTU O NUMERZE KRS 14540)
A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO, KONTA WYMARZONY CEL ORAZ LIMITU
ZADŁUŻENIA (KREDYTU W RACHUNKU PŁATNICZYM) (12)

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konto Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Wymarzone Konto

Wymarzone Konto (47)

Wymarzone Konto Lokacyjne (1)

Konto Lokacyjne w PLN
Konto Wymarzony Cel (1A)

Konto Wymarzony Cel (47)

Nazwa pozycji

otwarte do dnia 19.03.2017 r.

otwarte od dnia 20.03.2017 r. lub
rachunek bankowy zmieniony na
ww. konto

wycofane z oferty Banku z dniem 20.03.2017 r.

otwarte do dnia 19.03.2017 r.

otwarte od dnia 20.03.2017 r. (oferowane
wyłącznie w przypadku otwarcia/ posiadania
przez Klienta Wymarzonego Konta otwartego od
20.03.2017 r. lub rachunku bankowego zmienionego na ww. konto)

1. OPROCENTOWANIE
OPROCENTOWANIE
BONUSOWE (2A)

1.1

PRZEDZIAŁY SALD W PLN

OPROCENTOWANIE DLA SALDA W DANYM PRZEDZIALE (2)

1.1.1

0 PLN- 3 000 PLN

stopa referencyjna NBP x 0,25 (3)

stopa referencyjna NBP x 0,50 (3)

1.1.2

3 000,01 PLN - 10 000 PLN

stopa referencyjna NBP x 0,75 (3)

stopa referencyjna NBP x 0,95 (3)

1.1.3

od 10 000,01 PLN do 100 000 PLN

stopa referencyjna NPB x 0,15 (3)

stopa referencyjna NBP
x 1 (3)

- oprocentowanie obowiązuje do dnia
31.03.2019 r. (3B)
stopa referencyjna NBP x 1 (3)
1.1.4

OPROCENTOWANIE
DLA SALDA W DANYM
PRZEDZIALE (2B)

OPROCENTOWANIE
BONUSOWE (2B)

stopa referencyjna NBP
x 0,35 (3)

0,375% (3A)
- Oprocentowanie
bonusowe obowiązuje
od dnia 1.04.2019 r. do
30.06.2019 r. (3B)

stopa referencyjna NBP
x 0,15 (3)

0,15% (3A)
- Oprocentowanie
bonusowe obowiązuje
od dnia 1.04.2019 r. do
30.06.2019 r. (3B)

0,40% (3A)

stopa referencyjna NBP x 1,2 (3)

od 100 000,01 PLN

2. OPŁATY GWARANTOWANE
(opłaty, których wysokość w okresie prowadzenia przez Bank na rzecz Klienta WYMARZONEGO Konta, Wymarzonego Konta Lokacyjnego oraz Konta Wymarzony Cel nie ulegnie podwyższeniu)
Typ rachunku bankowego

Konto Osobiste

Konto Lokacyjne w PLN

Rodzaj rachunku bankowego

Wymarzone Konto (47)

Wymarzone Konto Lokacyjne (1)

Konto Wymarzony Cel (47)

Pozycja

Nazwa pozycji

2.1

KONTO

2.1.1

Otwarcie i prowadzenie rachunku płatniczego

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.1.2

Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i usunięcie zlecenia stałego

0 PLN

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

2.1.3

Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i odwołanie polecenia zapłaty

0 PLN

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

2.1.4

Wpłata gotówki na konto w kasach Banku

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

2.2

KARTA PŁATNICZA/NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA DO
KONTA

KARTA MASTERCARD
DEBIT

NAKLEJKA
ZBLIŻENIOWA
MINIKARTA DEBIT
- wycofana z oferty
z dniem 29.03.2019 r.
(przy czym obowiązujące
umowy zawarte przed
ww. dniem będę
wykonywane przez Bank
na dotychczasowych
zasadach)

KARTA WYMARZONA
VISA
wydawana do
Wymarzonego Konta
otwartego od dnia
20.03.2017 r. lub po
zmianie rachunku
bankowego na ww. konto

RPOL_O_002_B_1903_02_INT

wycofane z oferty Banku z dniem 20.03.2017 r.

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konto Osobiste

Konto Lokacyjne w PLN

Rodzaj rachunku bankowego

Wymarzone Konto (47)

Wymarzone Konto Lokacyjne (1)

2.2.1

Opłata za wydanie karty płatniczej i obsługę karty debetowej/
naklejki zbliżeniowej w pierwszym roku

0 PLN

15 PLN

0 PLN

2.2.2

Opłata roczna za obsługę karty debetowej/naklejki
zbliżeniowej w kolejnych latach

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.2.3

Opłata miesięczna za obsługę karty debetowej/ naklejki
zbliżeniowej (w przypadku Umów Karty zawieranych do dnia
11.10.2016 r.)

3 PLN

0 PLN

NIE DOTYCZY

3 PLN dla kart wydanych
do Wymarzonego
Konta otwartego do
19.03.2017r.

0 PLN

0 PLN jeśli liczba
zaksięgowanych transakcji
bezgotówkowych kartą
debetową wynosi co
najmniej 1;
3 PLN jeśli liczba
zaksięgowanych transakcji
bezgotówkowych kartą
wynosi mniej niż 1 (3C)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN
(wypłata gotówki możliwa
jest w bankomatach
Euronet wyposażonych
w czytnik zbliżeniowy)

0 PLN

2.2.3A

Opłata miesięczna za obsługę karty debetowej i wykonywanie
Umowy Karty (obowiązuje w przypadku Umów Karty
zawieranych od dnia 11.10.2016 r., bez względu na datę
aktywacji karty przez użytkownika karty)

2.2.4

Wydanie karty płatniczej/naklejki zbliżeniowej w miejsce karty/
naklejki zbliżeniowej zastrzeżonej

2.2.5

Wypłaty gotówki z bankomatów zlokalizowanych w Placówkach
Banku oraz z bankomatów sieci Euronet (3D)

6 PLN dla kart wydanych
do Wymarzonego
Konta otwartego od
dnia 20.03.2017 r. lub
po zmianie rachunku
bankowego na ww. konto

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

2.2.6

Wypłaty gotówki z pozostałych bankomatów w kraju

0 PLN

NIE DOTYCZY

6 PLN

2.2.7

Wpłaty gotówki w bankomatach zlokalizowanych w Placówkach
Banku

0 PLN

NIE DOTYCZY

0 PLN

0,5% min. 10 PLN za
każdą wpłatę gotówki

0,5% min. 10 PLN za
każdą wpłatę gotówki

0,5% min. 10 PLN za
każdą wpłatę gotówki

2.2.8

Wpłaty gotówki w bankomatach oraz wpłatomatach sieci
Euronet niezlokalizowanych w Placówkach Banku

2.2.9

Ubezpieczenie „Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc
drogowa” i Ubezpieczenie "Podróż bez zmartwień" (4)

Konto Wymarzony Cel (47)

wycofane z oferty Banku z dniem 20.03.2017 r.

Nazwa pozycji

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

(wpłata gotówki możliwa
jest w bankomatach
Euronet wyposażonych
w czytnik zbliżeniowy)
0 PLN

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

0 PLN

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

(ochroną ubezpieczeniową objęci są wyłącznie użytkownicy kart
wydanych do Wymarzonego Konta otwartego do dnia 19.03.2017 r.)
Ubezpieczenie "CYBER Pomoc" (4A) - o ile Bank udostępnia to
ubezpieczenie

2.2.10

(ochroną ubezpieczeniową objęci są wyłącznie użytkownicy
kart Mastercard wydanych do Wymarzonego Konta otwartego
od dnia 20.03.2017 r. lub kart Mastercard wydanych do
rachunku bankowego zmienionego na ww. konto).

3.1

KONTO

3.1.1

Polecenie przelewu wewnętrznego w walucie PLN13:

3. OPŁATY TRANSAKCYJNE

3.1.2

Polecenie przelewu do innego banku w Polsce w PLN (dotyczy
również poleceń przelewów predefiniowanych, poleceń
przelewów z datą przyszłą oraz poleceń przelewów do Urzędu
Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych):

w Placówce

w Centrum Telefonicznym
(usługa bankowości
telefonicznej)

w systemie bankowości
internetowej Online/
w Serwisie bankowości
mobilnej (usługi
bankowości elektronicznej)

w Placówce

w Centrum Telefonicznym
(usługa bankowości
telefonicznej)

w systemie bankowości
internetowej
Online/w Serwisie
bankowości mobilnej
(usługi bankowości
elektronicznej)

w Placówce

w Centrum Telefonicznym
(usługa bankowości
telefonicznej)

5 PLN

0 PLN

0 PLN

5 PLN

5 PLN

0 PLN za pierwsze
polecenie przelewu
wewnętrznego w miesiącu
kalendarzowym, każde
następne 5 PLN

0 PLN za pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym,
każde następne 20 PLN

w Placówce

w Centrum Telefonicznym
(usługa bankowości
telefonicznej)

w systemie bankowości
internetowej Online/
w Serwisie bankowości
mobilnej (usługi
bankowości elektronicznej)

w Placówce

w Centrum Telefonicznym
(usługa bankowości
telefonicznej)

w systemie bankowości
internetowej
Online/w Serwisie
bankowości mobilnej
(usługi bankowości
telefonicznej)

w Placówce

10 PLN

5 PLN

0 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN za pierwsze ww. polecenie przelewu w miesiącu kalendarzowym, każde następne 20 PLN

w Centrum Telefonicznym
(usługa bankowości
telefonicznej)

w systemie bankowości
internetowej Online/
w Serwisie bankowości
mobilnej (usługi
bankowości elektronicznej)

w systemie bankowości
internetowej Online/
w Serwisie bankowości
mobilnej (usługi
bankowości telefonicznej)

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konto Osobiste

Konto Lokacyjne w PLN

Rodzaj rachunku bankowego

Wymarzone Konto (47)

Wymarzone Konto Lokacyjne (1)

Konto Wymarzony Cel (47)

wycofane z oferty Banku z dniem 20.03.2017 r.

Nazwa pozycji

3.1.3

Wypłata gotówki z konta w kasach Banku

0 PLN za pierwszą wypłatę gotówki w miesiącu kalendarzowym; 0,20%, min. 5 PLN,
max. 200 PLN za każdą kolejną

0,20%, min. 5 PLN, max. 200 PLN za każdą wypłatę gotówki

3.2

KARTA PŁATNICZA DO KONTA

3.2.1

Wypłaty gotówki (w tym transgraniczne transakcje płatnicze
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych):
- ze wszystkich bankomatów za granicą;
- w oddziałach innych banków w kraju i za granicą;
- transakcje zrealizowane w urzędach pocztowych lub innych
instytucjach finansowych.

3% wartości transakcji, min. 8 PLN

4.1

Wyciąg papierowy (w tym sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych) dla Klientów posiadających dostęp do systemu
bankowości internetowej Online (usługa bankowości
elektronicznej) (5)

5 PLN

5 PLN

5 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

0 PLN za pierwszą wypłatę gotówki w miesiącu kalendarzowym, każda następna 20 PLN

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

4. OPŁATY ZA PODSTAWOWE USŁUGI I DOKUMENTY ORAZ REALIZACJĘ PODSTAWOWYCH DYSPOZYCJI

4.2

Potwierdzenie realizacji przelewu (6)

4.3

Kopia wyciągu (w tym sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych) za sztukę/za jeden miesiąc oraz duplikat
dokumentu (wydruk z systemu Banku)

4.4

Przekształcenie konta z indywidualnego na wspólne i odwrotnie

4.5

Zmiana rodzaju rachunku bankowego

20 PLN na Konto Aktywne i Konto Premium
0 PLN na Wymarzone Konto

0 PLN

0 PLN na Konto Wymarzony Cel

30 PLN

30 PLN

30 PLN

4.6

Historia konta (sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych)

4.7

Zaświadczenie/Opinia bankowa (w tym wydanie zaświadczenia
o posiadanym rachunku płatniczym) o produkcie (dotyczy
również Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym)

4.8

Ustanowienie blokady na koncie na podstawie dyspozycji Klienta

4.9

Ustanowienie/zmiana/odwołanie zapisu na wypadek śmierci

5.1

Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki z bankomatu za
pomocą kart dla jednej karty w ramach środków dostępnych(7)

15 000 PLN

5.2

Maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych za
pomocą naklejki zbliżeniowej dla jednej naklejki w ramach
środków dostępnych (8)

250 PLN

6.1

Prowizja za uruchomienie, podwyższenie Limitu zadłużenia (od
kwoty przyznanego Limitu lub kwoty podwyższenia)

0%

6.2

Prowizja za przedłużenie Limitu zadłużenia (od kwoty
przyznanego Limitu)

1,50%, nie mniej niż 50 PLN

6.3

Oprocentowanie nominalne w skali roku

10%

Odsetki podwyższone

w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie ustalonych zgodnie z przepisami
ustawy Kodeks cywilny

7.1

Okres rozliczeniowy

jeden miesiąc liczony od daty otwarcia konta

jeden miesiąc liczony od daty otwarcia konta

jeden miesiąc kalendarzowy

7.2

Pakiet Optymalnych Korzyści (11)

0 PLN

0 PLN

NIE DOTYCZY

7.3

W pozostałym zakresie (tj. dla innych niż wymienione powyżej nazwy pozycji) moc obowiązującą mają również informacje, opłaty oraz prowizje wskazane w części B Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia
w Koncie Osobistym, przy czym:
a) dla Wymarzonego Konta ich treść lub wysokość opłat lub prowizji jest taka sama jak dla Konta Wygodnego;
b) dla Wymarzonego Konta Lokacyjnego oraz Konta Wymarzony Cel ich treść, wysokość opłat lub prowizji jest taka sama jak dla Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego,
c) dla karty MasterCard Debit wydanej do Wymarzonego Konta ich treść, wysokość opłat lub prowizji oraz zasady przeliczania transakcji kartą dokonanej w innej walucie niż waluta, w której prowadzone jest konto, jest taka sama jak dla kart oznaczonych symbolem “MasterCard” do Konta Wygodnego,
d) dla karty Visa wydanej do Wymarzonego Konta, ich treść, wysokość opłat lub prowizji oraz zasady przeliczania transakcji kartą dokonanej w innej walucie niż waluta, w której prowadzone jest konto, jest taka sama jak dla kart oznaczonych symbolem „”VISA”” do Konta Wygodnego.

5. DZIENNE LIMITY TRANSAKCYJNE
USŁUGA NIEDOSTĘPNA

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

6. LIMIT ZADŁUŻENIA (KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM) DALEJ ZWANY LIMIT ZADŁUŻENIA LUB LIMIT

6.4

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

7. POZOSTAŁE INFORMACJE, OPŁATY ORAZ PROWIZJE

1. Wymarzone Konta Lokacyjne otwarte do dnia 19.03.2017 r. są prowadzone przez Bank na dotychczasowych warunkach.
1A.	Konto Wymarzony Cel otwarte do dnia 19.03.2017 r. prowadzone jest wyłącznie dla Klientów posiadających dowolny rodzaj Konta Osobistego w PLN za wyjątkiem Konta Oszczędzającego.
2. Środki własne zgromadzone na Wymarzonym Koncie oraz Wymarzonym Koncie Lokacyjnym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie zgromadzonych środków naliczane jest odrębnie dla sald zgromadzonych na ww. kontach w danych przedziałach kwotowych, zgodnie z oprocentowaniem danego przedziału kwotowego,
a następnie sumowane (np. dla Wymarzonego Konta otwartego do dnia 19.03.2017 r., w przypadku zgromadzonej na koncie kwoty 25 000 PLN, środki do kwoty 3 000 PLN będą oprocentowane wg stopy procentowej obowiązującej dla pierwszego przedziału kwotowego, środki od kwoty 3 000,01 PLN do 10 000,00 PLN będą oprocentowane wg stopy
procentowej obowiązującej dla drugiego przedziału kwotowego, a środki mieszczące się w przedziale kwotowym od 10 000,01 PLN będą oprocentowane wg stopy procentowej obowiązującej dla trzeciego i czwartego przedziału kwotowego; dla Wymarzonego Konta otwarego od dnia 20.03.2017 r., lub rachunku bankowego zmienionego na ww. konto,
w przypadku zgromadzonej na koncie kwoty 120 000 PLN, środki do kwoty 10 000 PLN będą oprocentowane wg stopy procentowej obowiązującej dla pierwszego i drugiego przedziału kwotowego, a środki mieszczące się w przedziale kwotowym od 10 000,01 PLN będą oprocentowane wg stopy procentowej obowiązującej dla trzeciego i czwartego
przedziału kwotowego).
2A.	Środki własne zgromadzone na Koncie Wymarzony Cel są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej dla całego salda zgromadzonego na Koncie Wymarzony Cel.
2B. Środki własne zgromadzone na Koncie Wymarzony Cel (otwartym od 20.03.2017 r. lub rachunku bankowym zmienionym na ww. konto) są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie zgromadzonych środków naliczane jest odrębnie dla sald zgromadzonych na koncie w danych przedziałach kwotowych, zgodnie
z oprocentowaniem dla danego przedziału kwotowego, a następnie sumowane np. w przypadku zgromadzonej na koncie kwoty 105 000 PLN, środki do kwoty 100 000 PLN będą oprocentowane wg stopy procentowej obowiązującej dla pierwszego, drugiego i trzeciego przedziału kwotowego, a środki mieszczące się w przedziale kwotowym od
100 000,01 PLN będą oprocentowane wg stopy procentowej obowiązującej dla czwartego przedziału kwotowego.
3.	Wysokość oprocentowania Wymarzonego Konta, Wymarzonego Konta Lokacyjnego, Konta Wymarzony Cel ulega automatycznej zmianie w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego (bez konieczności uprzedniego informowana Klienta) w wyniku zmiany stopy referencyjnej NBP w miesiącu poprzedzającym miesiąc wprowadzenia zmiany.
Zasady oprocentowania oraz jego zmiany określa Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w BNP Paribas Bank Polska S.A.
3A.	Zasady Oprocentowania bonusowego określa Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank informuje o zmianie oprocentowania z 2 miesięcznym wyprzedzeniem.
3B. Od dnia 1.04.2019 r. środki własne zgromadzone na Wymarzonym Koncie (otwartym od dnia 20.03.2017 r. lub na rachunku bankowym zmienionym na ww. konto) podlegają oprocentowaniu wg wzoru stopa referencyjna NBP x 0,00 (mnożnik), przy czym Bank jest uprawniony do podwyższenia mnożnika na korzyść Klienta.
Od dnia 1.07.2019 r. Oprocentowanie bonusowe środków zgromadzonych na Koncie Wymarzony Cel (otwartym od dnia 20.03.2017 r. lub rachunku bankowym zmienionym na ww. konto) wynosi 0,00%, przy czym Bank jest uprawniony do jego podwyższenia na korzyść Klienta.
3C. Liczba rozliczonych w bieżącym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową. Zwrot rozliczonej transakcji bezgotówkowej wykonanej kartą pomniejsza odpowiednio liczbę rozliczonych transakcji bezgotówkowych w miesiącu, w którym nastąpił zwrot. Bank nie pobiera opłaty za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty.
3D. Bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków.
4. Warunki ubezpieczenia „Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa” określają: „Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia „Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa”, a ubezpieczenia „Podróż bez zmartwień”- „Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Podróż bez zmartwień”, które udostępnione są na stronie internetowej Banku.
4A. Warunki ubezpieczenia „CYBER Pomoc” określają: Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego „CYBER Pomoc”, które udostępnione są na stronie internetowej Banku.
5.	Opłata pobierana jest w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, jeżeli w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc do Klienta został wysłany wyciąg papierowy (w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych), a w dniu naliczenia opłaty posiada on serwis bankowości internetowej Online (usługa bankowości elektronicznej).
6.	Nie dotyczy dokumentów sporządzanych w momencie realizacji transakcji oraz pobranych w systemie bankowości internetowej Online (usługa bankowości elektronicznej) oraz w Serwisie bankowości mobilnej (usługa bankowości elektronicznej).
7.	Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki z bankomatu może być zmieniony przez Klienta na niższy w Placówce, Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej), systemie bankowości internetowej Online (usługa bankowości elektronicznej) oraz w Serwisie bankowości mobilnej (usługa bankowości elektronicznej).
8.	Maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych może być zmieniony przez Klienta na niższy w Placówce, Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej), systemie bankowości internetowej Online (usługa bankowości elektronicznej) oraz w Serwisie bankowości mobilnej (usługa bankowości elektronicznej).
9.	Uchyla się postanowienie
10. Uchyla się postanowienie.
11.	Automatyczne polecenia przelewów wewnętrznych pomiędzy Wymarzonym Kontem Osobistym a Wymarzonym Kontem Lokacyjnym.
12. Pojęcia pisane kursywą mają znaczenie nadane im w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, które stanowi załącznik nr 4 do „Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w BNP Paribas Bank Polska S.A.”
13. W przypadku, gdy w numerze rachunku bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej do piątej, nie stanowią cyfry 175 lub 234, wysokość opłaty jest taka sama jak za Polecenie przelewu do innego banku w Polsce w PLN i określona jest w pozycji Tabeli 3.1.2.

B. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. DLA
POZOSTAŁYCH KONT OSOBISTYCH, KONT LOKACYJNYCH ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA (KREDYTU W RACHUNKU PŁATNICZYM) (42)
(dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Nazwa pozycji

- wycofane z oferty
Banku z dniem
15.06.2015 r.

Konta Lokacyjne (1)
Konto Aktywne (2)
-wycofane z oferty
Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy
czym obowiązujące
umowy zawarte przed
ww. dniem będę wykonywane przez Bank
na dotychczasowych
zasadach)

Konto Komfortowe (2)
- wycofane z oferty Banku
z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium
- wycofane z oferty Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy czym obowiązujące
umowy zawarte przed ww. dniem
będę wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach)

1

OTWARCIE, PROWADZENIE ORAZ ZMIANA RACHUNKU PŁATNICZEGO

1.1

Otwarcie konta (w ramach prowadzenia rachunku
płatniczego)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1.2

Warunki uprawniające do obniżenia w danym
miesiącu opłaty za prowadzenie rachunku
płatniczego (4)

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Wpływ na Konto Osobiste Klienta w kwocie min. (5)
2 500 PLN

0 PLN

4 000 PLN

lub

Średnia wartość ulokowanych
środków na produktach
depozytowych, produktach
inwestycyjnych i wykorzystanych
limitów kredytowych w BNP
Paribas Bank Polska S.A. (6)

Średnia wartość ulokowanych środków na
produktach depozytowych oraz produktach
inwestycyjnych w BNP Paribas Bank Polska S.A. (6)

NIE
DOTYCZY

200 000 PLN

lub

Konto Lokacyjne Plus Wygodne (47)

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Konto Lokacyjne Plus
Komfortowe (47)

Konto Lokacyjne Plus
Premium (47)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USŁUGA
NIEDOSTĘPNA

0 PLN

0 PLN

0 PLN

10 000 PLN

lub

75 000 PLN

Konto walutowe
A’vista (3,47)

lub

Wartość obrotów na rynku kasowym lub ilość kontraktów terminowych
zrealizowanych na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych w Biurze Maklerskim
w BNP Paribas Bank Polska S.A. (7)

1.3

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego (8)

0 PLN

0 PLN

20 000
PLN lub 20
kontraktów

30 000
PLN lub 30
kontraktów

50 000 PLN lub 40 kontraktów

10 PLN

0 PLN

0 PLN

gdy wystąpi przynajmniej jeden z warunków uprawniających do obniżenia opłaty

0 PLN

20 PLN w pozostałych
przypadkach

49 PLN w pozostałych przypadkach

20 PLN na Konto Aktywne,
0 PLN w pozostałych przypadkach

20 PLN na Konto Aktywne,
0 PLN w pozostałych przypadkach

1.4

Opłata za zmianę rodzaju rachunku bankowego

0 PLN

1.5

Okres rozliczeniowy

1 miesiąc liczony od daty otwarcia konta (9)

1 miesiąc liczony od
daty otwarcia konta (10)

1 miesiąc liczony od daty otwarcia konta

1.6

Waluta w jakiej prowadzone jest konto

PLN

EUR, USD, CHF, GBP (11)

PLN

2

ZARZĄDZANIE KONTEM

2.1

Pakiet Optymalnych Korzyści (12)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.2

Opłata za dostęp do systemu bankowości internetowej
Online (usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.3

Opłata za dostęp do Serwisu bankowości mobilnej
(usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.4

Opłata za dostęp do Centrum Telefonicznego
(usługa bankowości telefonicznej)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.5

Opłata za dostęp do Internetowej Platformy
Transakcyjnej Dealer (usługa bankowości
elektronicznej)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Dostępne wyłącznie dla
Klientów posiadających
Konto Osobiste Wygodne
lub Aktywne lub
Komfortowe lub Premium

0 PLN

0 PLN

0 PLN

2.6

Osobisty Plan Finansowy

25 PLN opłata
jednorazowa za
sporządzenie planu

25 PLN opłata
jednorazowa za
sporządzenie planu

25 PLN opłata jednorazowa za
sporządzenie planu

0 PLN

25 PLN opłata
jednorazowa za
sporządzenie planu

usługa niedostępna

Pozycja

3

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Nazwa pozycji

- wycofane z oferty
Banku z dniem
15.06.2015 r.

Konta Lokacyjne (1)
Konto Aktywne (2)
-wycofane z oferty
Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy
czym obowiązujące
umowy zawarte
przed ww. dniem
będę wykonywane
przez Bank na
dotychczasowych
zasadach)

Konto Komfortowe (2)
- wycofane z oferty Banku
z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium
- wycofane z oferty Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy czym obowiązujące
umowy zawarte przed ww. dniem
będę wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach)

Konto walutowe
A’vista (3,47)

UBEZPIECZENIA

3.1

R-Assistance

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

3.2

R-Assistance & Concierge

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

0 PLN		

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

4

KARTY PŁATNICZE (13)

4.1

Opłata za wydanie karty płatniczej i obsługę karty
debetowej w pierwszym roku

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

10 EUR

4.2

Opłata roczna za obsługę karty debetowej
w kolejnych latach

4.3

Opłata miesięczna za obsługę karty debetowej
z zastrzeżeniem pkt. 4.12.1 (w przypadku Umów
Karty zawieranych do dnia 11.10.2016 r.)

4.3.1

Konto Lokacyjne Plus Wygodne (47)

Opłata miesięczna za obsługę karty debetowej
i wykonywanie Umowy Karty (obowiązuje
w przypadku Umów Karty zawieranych od dnia
11.10.2016 r., bez względu na datę aktywacji
karty przez użytkownika karty)

4.4

Wydanie karty w miejsce karty zastrzeżonej
(wydanie karty płatniczej)

4.5

Zasady przeliczania transakcji kartą/naklejką
zbliżeniową dokonanej w innej walucie niż waluta,
w której prowadzone jest konto (w tym wypłat
gotówki, transgranicznych transakcji płatniczych
przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych i gotówkowych) (15)

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

10 EUR

3 PLN

3 PLN

0 PLN

0 PLN jeśli liczba
zaksięgowanych
transakcji
bezgotówkowych kartą
debetową wynosi co
najmniej 8 (14)

0 PLN jeśli liczba
zaksięgowanych transakcji
bezgotówkowych kartą
debetową wynosi co najmniej 8
(14)

6 PLN, gdy liczba
zaksięgowanych
transakcji
bezgotówkowych kartą
debetową wynosi mniej
niż 8 (14)

6 PLN, gdy liczba
zaksięgowanych transakcji
bezgotówkowych kartą
debetową wynosi mniej niż
8 (14)

0 PLN jeśli liczba
zaksięgowanych
transakcji
bezgotówkowych kartą
debetową wynosi co
najmniej 8 (14)

0 PLN jeśli liczba
zaksięgowanych transakcji
bezgotówkowych kartą
debetową wynosi co najmniej 8
(14)

6 PLN, gdy liczba
zaksięgowanych
transakcji
bezgotówkowych kartą
debetową wynosi mniej
niż 8 (14)

6 PLN, gdy liczba
zaksięgowanych transakcji
bezgotówkowych kartą
debetową wynosi mniej niż
8 (14)

0 PLN

0 PLN

a) dla kart oznaczonych symbolem „VISA”: Transakcje kartą zrealizowane w walucie
USD lub EUR przeliczane są na PLN według kursu VISA obowiązującego na
jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą. Transakcje kartą
zrealizowane w walutach: AUD, CHF, DKK, GBP, HKD, JPY, NOK, SEK, ZAR, CVE,
KMF, XAF, XOF, XPF przeliczane są na EUR według kursu VISA obowiązującego na
jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą a następnie przeliczane
są na PLN według kursu VISA obowiązującego na jeden dzień roboczy przed
zaksięgowaniem transakcji kartą. Transakcje kartą zrealizowane w walutach innych
niż wymienione powyżej przeliczane są na USD według kursu VISA obowiązującego
na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem tych transakcji, a następnie
przeliczane są na PLN według kursu VISA obowiązującego na jeden dzień roboczy
przed zaksięgowaniem transakcji kartą

3 PLN

0 PLN

3 PLN

0 PLN

0 PLN

0 EUR

NIE DOTYCZY

Transakcje kartą
zrealizowane w walucie
PLN, przeliczane są przez
Bank na Euro (EUR) po
pierwszym ogłoszonym
referencyjnym kursie
walutowym kupna EUR
obowiązującym w Banku
na jeden dzień roboczy
przed zaksięgowaniem
transakcji. Transakcje
realizowane w innej
walucie niż PLN,
przeliczane są
na EUR według
kursu MasterCard,
obowiązującego na
dwa dni robocze przed
zaksięgowaniem
transakcji.

b) dla kart/naklejek zbliżeniowych oznaczonych symbolem „MasterCard”: Transakcje kartą/naklejką zbliżeniową zrealizowane w walucie
EUR przeliczane są przez Bank na PLN po pierwszym ogłoszonym referencyjnym kursie walutowym sprzedaży EUR obowiązującym
w Banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji. Transakcje kartą/naklejką zbliżeniową zrealizowane w innej
walucie niż EUR, przeliczane są na EUR według kursu MasterCard obowiązującego na dwa dni robocze przed zaksięgowaniem tej
transakcji, a następnie przeliczane są przez Bank na PLN po pierwszym ogłoszonym referencyjnym kursie walutowym sprzedaży EUR
obowiązującym w Banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą.
4.6

Wpłaty gotówki

4.6.1

Wpłaty gotówki w bankomatach zlokalizowanych
w Placówkach Banku

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4.6.2

Wpłaty gotówki w bankomatach oraz
wpłatomatach sieci Euronet niezlokalizowanych
w Placówkach Banku

0,5% min. 10 PLN za
każdą wpłatę gotówki

0,5% min. 10 PLN za
każdą wpłatę gotówki

0,5% min. 10 PLN za każdą
wpłatę gotówki

0,5% min. 10 PLN za każdą wpłatę gotówki

2 EUR

Konto Lokacyjne Plus
Komfortowe (47)

Konto Lokacyjne Plus
Premium (47)

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Nazwa pozycji

- wycofane z oferty
Banku z dniem
15.06.2015 r.

Konta Lokacyjne (1)
Konto Aktywne (2)
-wycofane z oferty
Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy
czym obowiązujące
umowy zawarte
przed ww. dniem
będę wykonywane
przez Bank na
dotychczasowych
zasadach)

Konto Komfortowe (2)
- wycofane z oferty Banku
z dniem 15.06.2015 r.

4.7

Wypłaty gotówki (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do transakcji gotówkowych)

4.7.1

z bankomatów zlokalizowanych w Placówkach
Banku

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4.7.2.

z bankomatów sieci Euronet (16)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4.7.3

z pozostałych bankomatów w kraju

8 PLN

8 PLN

8 PLN

4.7.4

ze wszystkich bankomatów za granicą

3,00% wartości
transakcji min. 8 PLN

3,00% wartości
transakcji min. 8 PLN

4.7.5

w oddziałach innych banków w kraju i zagranicą
oraz transakcje zrealizowane w urzędach
pocztowych lub innych instytucjach finansowych

3,00% wartości
transakcji min. 8 PLN

4.8

Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki za
pomocą kart dla jednej karty w ramach środków
dostępnych z zastrzeżeniem pkt 4.12.3 (17)

4.8A

Maksymalny limit jednorazowej wypłaty gotówki:
Cash back, z zastrzeżeniem pkt. 4.8 (dotyczy kart
oznaczonych symbolem Mastercard):

4.8B
4.8C

Konto Premium
- wycofane z oferty Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy czym obowiązujące
umowy zawarte przed ww. dniem
będę wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach)

Konto walutowe
A’vista (3,47)

USŁUGA NIEDOSTĘPNA
0 PLN

2 EUR

3,00% wartości transakcji
min. 8 PLN

0 PLN

2 EUR

3,00% wartości
transakcji min. 8 PLN

3,00% wartości transakcji
min. 8 PLN

0 PLN

2 EUR

5 000 PLN

10 000 PLN

10 000 PLN

15 000 PLN

4 000 EUR

500 PLN

500 PLN

500 PLN

500 PLN

500 PLN
z zastrzeżeniem pkt. 4.5

Wypłata gotówki: Cash back w kraju

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 EUR

Wypłata gotówki: Cash back za granicą (w tym
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej dla płatności gotówkowych) prowizja pobierana jest tylko od kwoty wypłaty
gotówki

3% min. 8 PLN

3% min. 8 PLN

3% min. 8 PLN

8 PLN

2 EUR

4.9

Dodatkowa prowizja za przewalutowanie
transakcji dokonanej kartą oznaczoną
symbolem „VISA” w walucie innej niż PLN (w tym
transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu
karty debetowej do płatności bezgotówkowych i
gotówkowych) (18)

5,00% wartości
transakcji

5,00% wartości transakcji

5,00% wartości transakcji

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

4.10

Ubezpieczenie Karta Bez Ryzyka (19)

1,99 PLN

NIE DOTYCZY

4.11

Ubezpieczenie Bezpieczna Karta (dotyczy umów
ubezpieczenia zawartych do dnia 31.03.2015 r.)

6,50 PLN

1,50 EUR

4.12

Karta płatnicza MasterCard Debit Wizz Air (karta wycofana z oferty banku z dniem 06.09.2015 r.)

4.12.1

Konto Lokacyjne Plus Wygodne (47)

NIE DOTYCZY

0 PLN, gdy suma zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych kartą debetową wynosi równo lub więcej niż 450 PLN(14)
Opłata miesięczna za obsługę karty debetowej

4.12.2

8 PLN, gdy suma zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych kartą debetową wynosi mniej niż 450 PLN (14)

4.12.3

Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki za
pomocą kart dla jednej karty w ramach środków
dostępnych (17)

15 000 PLN

4.12.3A

Maksymalny limit jednorazowej wypłaty gotówki
gotówki: Cash back, z zastrzeżeniem pkt. 4.12.3

500 PLN

4.12.3B

Wypłata gotówki: Cash back w kraju

0 PLN

4.12.3C

Wypłata gotówki: Cash back za granicą (w tym
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych)
- prowizja pobierana jest tylko od kwoty wypłaty
gotówki

3% min. 8 PLN

4.12.4

Pozostałe opłaty i prowizje zgodne z zasadami obowiązującymi jak dla kart do Konta Wygodnego. Natomiast zasady przeliczania transakcji kartą dokonanej w innej walucie niż waluta, w której
prowadzone jest konto, są zgodne z zasadami obowiązującymi jak dla kart oznaczonych symbolem „MasterCard”

4.13

Naklejka zbliżeniowa

Minikarta Debit (dotyczy także Minikart Debit Class&Club wydanych do dnia 29.02.2016 r.)
- wycofana z oferty z dniem 29.03.2019 r. (przy czym obowiązujące umowy zawarte przed ww. dniem będę wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach)

4.13.1

Wydanie naklejki zbliżeniowej (wydanie karty
płatniczej)

15 PLN

NIE DOTYCZY

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

Konto Lokacyjne Plus
Komfortowe (47)

Konto Lokacyjne Plus
Premium (47)

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Nazwa pozycji

- wycofane z oferty
Banku z dniem
15.06.2015 r.

Konta Lokacyjne (1)
Konto Aktywne (2)
-wycofane z oferty
Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy
czym obowiązujące
umowy zawarte
przed ww. dniem
będę wykonywane
przez Bank na
dotychczasowych
zasadach)

Konto Komfortowe (2)
- wycofane z oferty Banku
z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium
- wycofane z oferty Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy czym obowiązujące
umowy zawarte przed ww. dniem
będę wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach)

Konto walutowe
A’vista (3,47)

4.13.2

Opłata roczna za możliwość korzystania
z naklejki zbliżeniowej (obsługę karty debetowej)
w kolejnych latach

0 PLN

NIE DOTYCZY

4.13.3

Opłata miesięczna za korzystanie z naklejki
zbliżeniowej (obsługę karty debetowej)

0 PLN

4.13.4

Wydanie naklejki w miejsce naklejki zastrzeżonej
(wydanie karty płatniczej)

0 PLN

4.13.5

Maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych
za pomocą naklejki zbliżeniowej dla jednej naklejki
w ramach środków dostępnych (20)

250 PLN

4.13.6

Wypłaty gotówki z bankomatów zlokalizowanych
w Placówkach Banku oraz z bankomatów sieci
Euronet (16)

0 PLN (wypłata gotówki możliwa jest w bankomatach Euronet wyposażonych w czytnik zbliżeniowy)

4.13.7

Wpłata gotówki w bankomatach Euronet
wyposażonych w czytnik zbliżeniowy

0,5% min. 10 PLN za każdą wpłatę gotówki

4.14

Karta debetowa NFC (karta wydawana jest również do Konta Osobistego „Wymarzone Konto” na takich samych zasadach jak Karta debetowa NFC wydawana do Konta Osobistego „Konto
Wygodne”) - wycofana z oferty Banku z dniem 30.06.2018 r.

4.14.1

Opłata za wydanie karty płatniczej i obsługę karty
debetowej w pierwszym roku

0 PLN

4.14.2

Opłata roczna za obsługę karty debetowej
w kolejnych latach

0 PLN

4.14.3

Opłata miesięczna za obsługę karty debetowej

0 PLN

4.14.4

Zasady przeliczania transakcji kartą dokonanej
w innej walucie niż waluta, w której prowadzone
jest konto (w tym wypłat gotówki, transgranicznych
transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej
do płatności bezgotówkowych i gotówkowych) (15)

a) dla kart oznaczonych symbolem „VISA”: Transakcje kartą zrealizowane w walucie USD lub EUR przeliczane są na PLN według kursu VISA
obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą. Transakcje kartą zrealizowane w walutach: AUD, CHF, DKK,
GBP, HKD, JPY, NOK, SEK, ZAR, CVE, KMF, XAF, XOF, XPF przeliczane są na EUR według kursu VISA obowiązującego na jeden dzień roboczy
przed zaksięgowaniem transakcji kartą a następnie przeliczane są na PLN według kursu VISA obowiązującego na jeden dzień roboczy przed
zaksięgowaniem transakcji kartą. Transakcje kartą zrealizowane w walutach innych niż wymienione powyżej przeliczane są na USD według kursu
VISA obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem tych transakcji, a następnie przeliczane są na PLN według kursu VISA
obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą;
b) dla kart oznaczonych symbolem „MasterCard”: Transakcje kartą zrealizowane w walucie EUR przeliczane są przez Bank na PLN po pierwszym
ogłoszonym referencyjnym kursie walutowym sprzedaży EUR obowiązującym w Banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji.
Transakcje kartą zrealizowane w innej walucie niż EUR, przeliczane są na EUR według kursu MasterCard obowiązującego na dwa dni robocze
przed zaksięgowaniem tej transakcji, a następnie przeliczane są przez Bank na PLN po pierwszym ogłoszonym referencyjnym kursie walutowym
sprzedaży EUR obowiązującym w Banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą.

4.14.5

Wypłaty gotówki:

4.14.5.1

we wszystkich bankomatach w kraju

0 PLN

4.14.5.2

we wszystkich bankomatach za granicą

3% min. 8 PLN

4.14.5.3

w oddziałach innych banków w kraju i zagranicą
oraz transakcje zrealizowane w urzędach
pocztowych lub innych instytucjach finansowych

3% min. 8 PLN

4.14.6

Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki za pomocą
kart dla jednej karty w ramach środków dostępnych (17)

10 000 PLN

4.14.7

Dodatkowa prowizja za przewalutowanie
transakcji dokonanej kartą oznaczoną symbolem
„VISA” w walucie innej niż PLN (w tym wypłaty
gotówki, transgranicznej transakcji płatniczej
przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych i gotówkowych) (18)

5 % wartości transakcji

4.14.8

Wpłaty gotówki

4.14.8.1

Wpłata gotówki w bankomatach Euronet
wyposażonych w czytnik zbliżeniowy

4.15

KARTA MASTERCARD MULTIWALUTOWA (karta wydawana jest również do Konta Osobistego „Wymarzone Konta” na takich samych zasadach jak Karta Mastercard Multiwalutowa wydawana do Konta Osobistego
„Konto Wygodne” (21) (41)

4.15.1

Opłata za wydanie karty płatniczej i obsługę karty
debetowej w pierwszym roku

Konto Lokacyjne Plus Wygodne (47)

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

0,5% min. 10 PLN za każdą wpłatę gotówki

0 PLN

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Konto Lokacyjne Plus
Komfortowe (47)

Konto Lokacyjne Plus
Premium (47)

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Nazwa pozycji

- wycofane z oferty
Banku z dniem
15.06.2015 r.

Konta Lokacyjne (1)
Konto Aktywne (2)
-wycofane z oferty
Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy
czym obowiązujące
umowy zawarte
przed ww. dniem
będę wykonywane
przez Bank na
dotychczasowych
zasadach)

Konto Komfortowe (2)
- wycofane z oferty Banku
z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium
- wycofane z oferty Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy czym obowiązujące
umowy zawarte przed ww. dniem
będę wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach)

Konto walutowe
A’vista (3,47)

4.15.2

Opłata roczna za obsługę karty debetowej
w kolejnych latach

0 PLN

NIE DOTYCZY

4.15.3

Opłata miesięczna za obsługę karty debetowej i
wykonywanie Umowy Karty

8 PLN

4.15.4

Wydanie karty w miejsce karty zastrzeżonej
(wydanie karty płatniczej)

0 PLN								

4.15.5

Zasady przeliczania transakcji kartą Mastercard
Multiwalutowa (w tym wypłat gotówki,
transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu
karty debetowej do płatności bezgotówkowych i
gotówkowych) (15)

Transakcje kartą zrealizowane w walucie EUR przeliczane są przez Bank na PLN po pierwszym ogłoszonym referencyjnym kursie
walutowym sprzedaży EUR obowiązującym w Banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji. Transakcje kartą
zrealizowane w innej walucie niż EUR, przeliczane są na EUR według kursu Mastercard obowiązującego na dwa dni robocze przed
zaksięgowaniem tej transakcji, a następnie przeliczane są przez Bank na PLN po pierwszym ogłoszonym referencyjnym kursie walutowym
sprzedaży EUR obowiązującym w Banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą.

NIE DOTYCZY

4.15.6

Wpłaty gotówki

4.15.6.1

w bankomatach zlokalizowanych w Placówkach Banku

0 PLN		

NIE DOTYCZY

4.15.6.2

w bankomatach oraz wpłatomatach sieci Euronet
niezlokalizowanych w Placówkach Banku

0,5% min. 10 PLN za każdą wpłatę gotówki

NIE DOTYCZY

4.15.7

Wypłaty gotówki

4.15.7.1

z bankomatów zlokalizowanych w Placówkach
Banku

0 PLN

NIE DOTYCZY

4.15.7.2

z bankomatów sieci Euronet (16)

0 PLN

4.15.7.3

z pozostałych bankomatów w kraju

0 PLN

Konto Lokacyjne Plus Wygodne (47)

NIE DOTYCZY

3 PLN

4.15.7.4

ze wszystkich bankomatów za granicą

3%, min. 8 PLN

8 PLN

4.15.7.5

w oddziałach innych banków w kraju i za granicą
oraz transakcje zrealizowane w urzędach
pocztowych lub innych instytucjach finansowych

3%, min. 8 PLN

8 PLN

4.15.8

Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki za pomocą
kart dla jednej karty w ramach środków dostępnych

15 000 PLN

4.15.9

Maksymalny dzienny limit jednorazowej wypłaty
gotówki: Cash back, z zastrzeżeniem pkt. 4.15.8

500 PLN

4.15.10

Wypłata gotówki: Cash back w kraju

0 PLN

4.15.11

Wypłata gotówki: Cash back za granicą (w tym
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych) - prowizja
pobierana jest tylko od kwoty wypłaty gotówki

3%, min 8 PLN

4A

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH BLIK

0 EUR0/ 0 USD/ 0 GBP/ 0 CHF

0 EUR0/ 0 USD/ 0 GBP/ 0 CHF

NIE DOTYCZY
8 PLN

0 EUR0/ 0 USD/ 0 GBP/ 0 CHF

NIE DOTYCZY

4A.1

Opłata za korzystanie z usługi

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4A.2

Wykonanie transakcji bezgotówkowej
w stacjonarnym punkcie usługowo – handlowym
(jako zapłata za towar lub usługę)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4A.3

Wykonanie transakcji bezgotówkowej w sklepie
internetowym (jako zapłata za towar lub usługę)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4A.4

Wypłata gotówki z bankomatu

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4A.5

LIMITY TRANSAKCJI W RAMACH SYSTEMU PŁATNOŚCI MOBILNYCH BLIK

4A.5.1

Dzienny limit standardowy (dostępny po aktywacji usługi)

4A.5.1.1

Transakcja bezgotówkowa w stacjonarnym
punkcie usługowo – handlowym (jako zapłata za
towar lub usługę)

1 000 PLN/ 20 transakcji

4A.5.1.2

Transakcja bezgotówkowa w sklepie internetowym
(jako zapłata za towar lub usługę)

1 000 PLN/ 20 transakcji

4A.5.1.3

Wypłata gotówki z bankomatu

1 000 PLN/ 20 transakcji

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Konto Lokacyjne Plus
Komfortowe (47)

Konto Lokacyjne Plus
Premium (47)

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Nazwa pozycji

- wycofane z oferty
Banku z dniem
15.06.2015 r.

Konta Lokacyjne (1)
Konto Aktywne (2)
-wycofane z oferty
Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy
czym obowiązujące
umowy zawarte
przed ww. dniem
będę wykonywane
przez Bank na
dotychczasowych
zasadach)

Konto Komfortowe (2)
- wycofane z oferty Banku
z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium
- wycofane z oferty Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy czym obowiązujące
umowy zawarte przed ww. dniem
będę wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach)

Konto walutowe
A’vista (3,47)

4A.5.2

Dzienny limit maksymalny

4A.5.2.1

Transakcja bezgotówkowa w stacjonarnym
punkcie usługowo - handlowym (jako zapłata za
towar lub usługę)

10 000 PLN/ 100 transakcji

4A.5.2.2

Transakcja bezgotówkowa w sklepie internetowym
(jako zapłata za towar lub usługę)

10 000 PLN/ 100 transakcji

4A.5.2.3

Wypłata gotówki z bankomatu

5 000 PLN/ 100 transakcji

4A.6

Limit transakcji nie wymagających podania Hasła
mobilnego

50 PLN/ 3 transakcje dziennie

5

TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE

5.1

Polecenie przelewu wewnętrznego w walucie PLN 43:

5.1.1

w systemie bankowości internetowej Online
(usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.1.2

w Serwisie bankowości mobilnej
(usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.1.3

w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości
telefonicznej)

0 PLN

5 PLN

0 PLN

0 PLN

5.1.4

w placówce Banku

5 PLN

10 PLN

5 PLN

5.2

Polecenie przelewu wewnętrznego w walucie innej niż PLN 44:

5.2.1

w systemie bankowości internetowej Online
(usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

0 PLN

5.2.2

w Serwisie bankowości mobilnej
(usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

5.2.3

w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości
telefonicznej)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne (47)

Konto Lokacyjne Plus
Komfortowe (47)

Konto Lokacyjne Plus
Premium (47)

NIE DOTYCZY

0 PLN za pierwszy przelew w miesiącu
kalendarzowym, każdy następny 8 PLN

0 PLN za pierwszy przelew
w miesiącu kalendarzowym, każdy
następny 8 PLN

0 PLN za pierwszy
przelew w miesiącu
kalendarzowym, każdy
następny 5 PLN

0 PLN

8 PLN

5 PLN

0 PLN za pierwszy
przelew w miesiącu
kalendarzowym, każdy
następny 5 PLN

0 PLN

0 PLN

10 PLN

5 PLN

0 PLN za pierwszy
przelew w miesiącu
kalendarzowym, każdy
następny 10 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5 PLN

10 PLN

5 PLN

0 PLN

0 PLN

10 PLN

10 PLN

5 PLN

0 PLN

0 PLN

5.2.4

w placówce Banku

5.3

Polecenie przelewu do innego banku w Polsce w PLN (dotyczy również poleceń przelewów predefiniowanych, poleceń przelewów z datą przyszłą, poleceń przelewów do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych):

5.3.1

w systemie bankowości internetowej Online
(usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.3.2

w Serwisie bankowości mobilnej
(usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.3.3

w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości
telefonicznej)

5 PLN

5 PLN

2 PLN

0 PLN

0 PLN

5.3.4

w placówce Banku

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN za pierwszy przelew w miesiącu
kalendarzowym

5 PLN

5 PLN za każdy następny
5.4

Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i usunięcie zlecenia stałego:

5.4.1

w systemie bankowości internetowej Online
(usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.4.2

w Serwisie bankowości mobilnej (usługa
bankowości elektronicznej)

USŁUGA
NIEDOSTĘPNA

USŁUGA
NIEDOSTĘPNA

USŁUGA
NIEDOSTĘPNA

USŁUGA
NIEDOSTĘPNA

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

10 PLN

Pozycja

5.4.3

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Nazwa pozycji

- wycofane z oferty
Banku z dniem
15.06.2015 r.

Konta Lokacyjne (1)
Konto Aktywne (2)
-wycofane z oferty
Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy
czym obowiązujące
umowy zawarte
przed ww. dniem
będę wykonywane
przez Bank na
dotychczasowych
zasadach)

Konto Komfortowe (2)
- wycofane z oferty Banku
z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium
- wycofane z oferty Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy czym obowiązujące
umowy zawarte przed ww. dniem
będę wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach)

w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości
telefonicznej)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.4.4

w placówce Banku

5.5

Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i odwołanie polecenia zapłaty:

5.5.1

w systemie bankowości internetowej Online
(usługa bankowości elektronicznej) (21)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.5.2

w Serwisie bankowości mobilnej
(usługa bankowości elektronicznej)

USŁUGA
NIEDOSTĘPNA

USŁUGA
NIEDOSTĘPNA

USŁUGA
NIEDOSTĘPNA

USŁUGA
NIEDOSTĘPNA

5.5.3

w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości
telefonicznej) (21)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.5.4

w placówce Banku

5.6

Polecenie przelewu do innego banku poza Polskę i polecenie przelewu w walucie obcej:

5.6.1

w systemie bankowości
internetowej Online (usługa
bankowości elektronicznej)
z opcją kosztową:

35 PLN

35 PLN

20 PLN

35 PLN

b) wszystkie
koszty pokrywa
nadawca
przelewu (22)

35 PLN + 40 PLN
(koszty banków
pośredniczących)

35 PLN + 40 PLN
(koszty banków
pośredniczących)

35 PLN + 40 PLN (koszty
banków pośredniczących)

20 PLN + 40 PLN (koszty banków
pośredniczących)

35 PLN + 40 PLN (koszty
banków pośredniczących)

c) wszystkie
koszty pokrywa
odbiorca
przelewu (21, 22)

0 PLN (kwota przelewu
pomniejszona
o koszty banków
pośredniczących)

0 PLN (kwota przelewu
pomniejszona
o koszty banków
pośredniczących)

0 PLN (kwota przelewu
pomniejszona o koszty banków
pośredniczących)

0 PLN (kwota przelewu pomniejszona
o koszty banków pośredniczących)

0 PLN (kwota przelewu
pomniejszona o koszty
banków pośredniczących)

25 PLN

25 PLN

25 PLN

25 PLN

25 PLN

a) koszty
pokrywają obie
strony

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej niż.
40,00 PLN, nie więcej niż
200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej niż
40,00 PLN, nie więcej niż
200,00 PLN)

b) wszystkie
koszty pokrywa
nadawca
przelewu (22)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie więcej
niż 200,00 PLN) + 40,00
PLN (koszty banków
pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie więcej
niż 200,00 PLN) + 40,00
PLN (koszty banków
pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie więcej
niż 200,00 PLN) + 40,00
PLN (koszty banków
pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)+ 40,00 PLN (koszty
banków pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie więcej
niż 200,00 PLN)+ 40,00
PLN (koszty banków
pośredniczących)

c) wszystkie
koszty pokrywa
odbiorca
przelewu (21, 22)

0 PLN (kwota przelewu
pomniejszona
o koszty banków
pośredniczących)

0 PLN (kwota przelewu
pomniejszona
o koszty banków
pośredniczących)

0 PLN (kwota przelewu
pomniejszona o koszty banków
pośredniczących)

0 PLN (kwota przelewu pomniejszona
o koszty banków pośredniczących)

0 PLN (kwota przelewu
pomniejszona o koszty
banków pośredniczących)

a) koszty
pokrywają obie
strony

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej niż
40,00 PLN, nie więcej niż
200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej niż
40,00 PLN, nie więcej niż
200,00 PLN)

b) wszystkie
koszty pokrywa
nadawca
przelewu (22)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie więcej
niż 200,00 PLN)+ 40,00
PLN (koszty banków
pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie więcej
niż 200,00 PLN)+ 40,00
PLN (koszty banków
pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie więcej
niż 200,00 PLN)+ 40,00
PLN (koszty banków
pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)+ 40,00 PLN (koszty
banków pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie więcej
niż 200,00 PLN)+ 40,00
PLN (koszty banków
pośredniczących)

c) wszystkie koszty
pokrywa odbiorca
przelewu (21, 22)

0 PLN (kwota przelewu
pomniejszona o koszty
banków pośredniczących)

0 PLN ( kwota przelewu
pomniejszona o koszty
banków pośredniczących)

0 PLN ( kwota przelewu
pomniejszona o koszty banków
pośredniczących)

0 PLN ( kwota przelewu pomniejszona
o koszty banków pośredniczących)

0 PLN ( kwota przelewu
pomniejszona o koszty
banków pośredniczących)

Uchyla się postanowienie.
w systemie bankowości internetowej Online (usługa
bankowości elektronicznej) z opcją „EKSPRESOWY”
(21, 24) - opłata dodatkowa

5.6.4

Uchyla się postanowienie

5.6.5

w Centrum Telefonicznym
(usługa bankowości
telefonicznej) z opcją kosztową:

5.6.7

w placówce Banku z opcją
kosztową:

Uchyla się postanowienie

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

35 PLN

5.6.2

Konto Lokacyjne Plus Wygodne (47)

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

a) koszty
pokrywają obie
strony

5.6.3.

5.6.6

Konto walutowe
A’vista (3,47)

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

Konto Lokacyjne Plus
Komfortowe (47)

Konto Lokacyjne Plus
Premium (47)

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Nazwa pozycji

- wycofane z oferty
Banku z dniem
15.06.2015 r.

5.6A

Polecenie przelewu SEPA

5.6.1A

w systemie bankowości
internetowej Online (usługa
bankowości elektronicznej)

Konta Lokacyjne (1)
Konto Aktywne (2)
-wycofane z oferty
Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy
czym obowiązujące
umowy zawarte
przed ww. dniem
będę wykonywane
przez Bank na
dotychczasowych
zasadach)

Konto Komfortowe (2)
- wycofane z oferty Banku
z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium
- wycofane z oferty Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy czym obowiązujące
umowy zawarte przed ww. dniem
będę wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach)

Konto walutowe
A’vista (3,47)

do kwoty
50 000,00 EUR

5 PLN

5 PLN

5 PLN

3 PLN

5 PLN

od kwoty
50 000,01
EUR

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

5.6.2A

w Centrum (usługa bankowości telefonicznej)
z opcją kosztową: koszty pokrywają obie strony

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

5.6.3A

w placówce Banku z opcją kosztową:
koszty pokrywają obie strony

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

0,50% kwoty (nie mniej
niż 40,00 PLN, nie
więcej niż 200,00 PLN)

5.6B

Polecenie przelewu TARGET

5.6.1B

w systemie bankowości internetowej Online
(usługa bankowości elektronicznej) – opłata
dodatkowa - oprócz ww. opłaty Bank pobiera
opłatę za realizację przelewu w wysokości
określonej w pozycji 5.6.1 dla opcji: koszty
pokrywają obie strony

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

5.7

Uznanie konta Klienta prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska S.A.:

Konto Lokacyjne Plus Wygodne (47)

Konto Lokacyjne Plus
Komfortowe (47)

Konto Lokacyjne Plus
Premium (47)

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

5.7.1

Przychodzący przelew krajowy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.7.2

Przychodzący przelew zagraniczny oraz przelew
w walucie obcej z innego banku na terenie kraju

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.8

Inne usługi i transakcje bezgotówkowe:

5.8.1

Usługa Faktura (elektroniczna prezentacja
faktur oraz możliwość opłacania rachunków)
w systemie bankowości internetowej Online (usługa
bankowości elektronicznej) - uruchomienie usługi,
nawiązanie porozumienia z dostawcą, korzystanie
z usługi, rezygnacja z usługi (21), (39)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

5.8.2

Realizacja przelewu krajowego (polecenia
przelewu) w ramach usługi Faktura w systemie
bankowości internetowej Online (usługa
bankowości elektronicznej) (21), (39)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5.8.3

Doładowanie telefonu:

w systemie
bankowości
internetowej
Online (usługa
bankowości
elektronicznej)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

w Serwisie
bankowości
mobilnej
(usługa
bankowości
elektronicznej)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

5.8.4

Polecenie przelewu SORBNET w kwocie do 999
999,99 PLN realizowany w placówce Banku lub
w systemie bankowości internetowej Online
(usługa bankowości elektronicznej) (21)

29 PLN

29 PLN

29 PLN

10 PLN

29 PLN

5.8.5

Polecenie przelewu SORBNET w kwocie od
1 000 000 PLN realizowany w placówce Banku
lub w systemie bankowości internetowej Online
(usługa bankowości elektronicznej) (21)

10 PLN

10 PLN

10 PLN

4 PLN

10 PLN

NIE DOTYCZY

Pozycja

5.8.6

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Nazwa pozycji

- wycofane z oferty
Banku z dniem
15.06.2015 r.

Polecenie przelewu do innego
banku poza Polskę w walucie
obcej, dla którego Bank nie
prezentuje kursów w tabeli
dewizowej (26):

5.8.6

Konta Lokacyjne (1)
Konto Aktywne (2)
-wycofane z oferty
Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy
czym obowiązujące
umowy zawarte
przed ww. dniem
będę wykonywane
przez Bank na
dotychczasowych
zasadach)

Konto Komfortowe (2)
- wycofane z oferty Banku
z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium
- wycofane z oferty Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy czym obowiązujące
umowy zawarte przed ww. dniem
będę wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach)

Konto walutowe
A’vista (3,47)

a) koszty
pokrywają obie
strony

200 PLN

200 PLN

200 PLN

200 PLN

200 PLN

b) wszystkie
koszty pokrywa
nadawca
przelewu (22)

200 PLN + 40 PLN
(koszty banków
pośredniczących)

200 PLN + 40 PLN
(koszty banków
pośredniczących)

200 PLN + 40 PLN (koszty
banków pośredniczących)

200 PLN + 40 PLN (koszty banków
pośredniczących)

200 PLN + 40 PLN (koszty
banków pośredniczących)

c) wszystkie
koszty pokrywa
odbiorca
przelewu
(21, 22)

0 PLN (kwota przelewu
pomniejszona
o koszty banków
pośredniczących)

0 PLN (kwota przelewu
pomniejszona
o koszty banków
pośredniczących)

0 PLN ( kwota przelewu
pomniejszona o koszty banków
pośredniczących)

0 PLN (kwota przelewu pomniejszona
o koszty banków pośredniczących)

0 PLN (kwota przelewu
pomniejszona o koszty
banków pośredniczących)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne (47)

Konto Lokacyjne Plus
Komfortowe (47)

Konto Lokacyjne Plus
Premium (47)

NIE DOTYCZY

5.8.7

Przyjęcie zlecenia Klienta dotyczącego
wstrzymania zleconego przez niego polecenia
przelewu do innego banku poza Polskę oraz
polecenia przelewu w walucie obcej, po wysłaniu
komunikatu SWIFT

120 PLN + koszty
innego banku

120 PLN + koszty
innego banku

120 PLN + koszty innego
banku

120 PLN + koszty innego banku

120 PLN + koszty innego
banku

5.8.8

Opłata za anulowanie dyspozycji realizacji
polecenia przelewu do innego banku poza Polskę
oraz polecenia przelewu w walucie obcej
przed wysłaniem komunikatu SWIFT przez Bank
lub odwołanie polecenia przelewu SEPA po jego
zleceniu przez Klienta

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

5.8.9

Opłata za powiadomienie o odmowie wykonania
polecenia przelewu do innego banku poza Polskę
oraz polecenia przelewu w walucie obcej
z powodu jego niekompletności (niewystarczające
dane) lub niewystarczających środków na koncie
w chwili wykonywania przez Bank dyspozycji lub
błędnego podania bądź braku numeru rachunku
beneficjenta (IBAN) w przypadku poleceń przelewów
do innego banku poza Polskę wysyłanych do
krajów, w których obowiązuje standard IBAN
(Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego)

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

5.8.10

Dodatkowa opłata za polecenie przelewu do
innego banku poza Polskę oraz polecenie
przelewu w walucie obcej nie spełniające
warunków STP (27)

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

5.8.11

Uchyla się postanowienie

5.8.12

Opłata za modyfikację treści polecenia przelewu
po wysłaniu komunikatu SWIFT (dane banku
odbiorcy, dane odbiorcy, szczegóły polecenia
przelewu) z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA

60 PLN + koszty innego
banku

60 PLN + koszty innego
banku

60 PLN + koszty innego banku

60 PLN + koszty innego banku

60 PLN + koszty innego
banku

5.8.13

Opłata za obsługę płatności
przychodzących z tytułu
świadczeń emerytalnorentowych z zagranicy - dla
płatności:

do kwoty
300,00 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

od 300,01 PLN
do 1500,00
PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

35 PLN

od kwoty
1500,01 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

5.8.14

Powiadomienie SMS Alerts (szczególowy zakres informacji przekazywany w ramach powiadomienia SMS Alerts oraz tryb zawarcia Umowy o usługę określa Regulamin Usługi SMS Alerts w BNP Paribas Bank Polska S.A.):

5.8.14.1

Powiadomienie SMS Alerts – Pakiet Rozszerzony

5 PLN (28)

5.8.15

Ubezpieczenie Wymarzone eZakupy (40):

2 PLN

2 PLN

2 PLN

5 PLN (28)

usługa SMS Alerts oferowana jest dla Kont Lokacyjnych oraz dla Konta walutowego A’vista w ramach opłaty pobieranej z Konta Osobistego w PLN

2 PLN

NIE DOTYCZY

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Nazwa pozycji

- wycofane z oferty
Banku z dniem
15.06.2015 r.

Konta Lokacyjne (1)
Konto Aktywne (2)
-wycofane z oferty
Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy
czym obowiązujące
umowy zawarte
przed ww. dniem
będę wykonywane
przez Bank na
dotychczasowych
zasadach)

Konto Komfortowe (2)
- wycofane z oferty Banku
z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium
- wycofane z oferty Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy czym obowiązujące
umowy zawarte przed ww. dniem
będę wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach)

Konto walutowe
A’vista (3,47)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne (47)

Konto Lokacyjne Plus
Komfortowe (47)

Konto Lokacyjne Plus
Premium (47)

6

TRANSAKCJE GOTÓWKOWE W PLACÓWCE BANKU

6.1

Wpłata gotówki na konto w kasach Banku

0 PLN za pierwszą
wpłatę gotówki
w miesiącu
kalendarzowym
0,20% min 5 PLN za
każdą kolejną

0 PLN za pierwszą
wpłatę gotówki
w miesiącu
kalendarzowym
0,20% min 5 PLN za
każdą kolejną

0 PLN za pierwszą wpłatę
gotówki w miesiącu
0,20% min 5 PLN za każdą
kolejną

0 PLN za pierwsze trzy wpłaty gotówki
w miesiącu kalendarzowym
0,20% min 5 PLN za każdą kolejną

0 PLN za pierwszą
wpłatę gotówki
w miesiącu
kalendarzowym
0,20% min 5 PLN za
każdą kolejną

0 PLN za pierwszą wpłatę gotówki
w miesiącu kalendarzowym
0,20% min 5 PLN za każdą kolejną

0 PLN za pierwszą wpłatę
gotówki w miesiącu
kalendarzowym
0,20% min 5 PLN za każdą
kolejną

0 PLN za pierwszą wpłatę
gotówki w miesiącu
kalendarzowym
0,20% min 5 PLN za każdą
kolejną

6.2

Wypłata gotówki z konta w kasach Banku

0 PLN za pierwszą
wypłatę gotówki
w miesiącu
kalendarzowym,
0,20%, min. 5 PLN za
każdą kolejną

0 PLN za pierwszą
wypłatę gotówki
w miesiącu
kalendarzowym;
0,20% min. 5 PLN za
każdą kolejną

0 PLN

0 PLN

0 PLN za pierwszą
wypłatę gotówki
w miesiącu
kalendarzowym;
0,20% min. 5 PLN za
każdą kolejną

0,20% min. 10 PLN

0,20% min. 10 PLN

0,15% min. 10 PLN

6.3

Opłata dodatkowa za wypłatę gotówki w ramach
danej placówki Banku wymagającą awizacji,
realizowaną w terminie krótszym niż standardowy,
pod warunkiem dostępności środków w Banku.

NIE DOTYCZY

0,25% min. 10 PLN
(od kwoty wypłaty
gotówki stanowiącej
nadwyżkę ponad
kwotę niewymagającą
awizowania)

0,25% min. 10 PLN (od kwoty wypłaty
gotówki stanowiącej nadwyżkę ponad
kwotę niewymagającą awizowania)

0,25% min. 10 PLN (od kwoty
wypłaty gotówki stanowiącej
nadwyżkę ponad kwotę
niewymagającą awizowania)

0,25% min. 10 PLN
(od kwoty wypłaty
gotówki stanowiącej
nadwyżkę ponad kwotę
niewymagającą awizowania)

6.4

Wymiana monet na banknoty lub banknotów na
monety (Bank nie dokonuje rozmiany w walutach
obcych)

2,00% kwoty wymiany,
min. 15 PLN

2,00% kwoty wymiany,
min. 15 PLN

2,00% kwoty wymiany, min.
15 PLN

2,00% kwoty wymiany, min. 15 PLN

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

2,00% kwoty wymiany, min. 15 PLN

2,00% kwoty wymiany,
min. 15 PLN

2,00% kwoty wymiany,
min. 15 PLN

6.5

Opłata od wpłaty gotówki w EUR zawierającej
bilon. UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu
w innych walutach obcych.

60,00% wartości bilonu,
min. 15 PLN

60,00% wartości bilonu,
min. 15 PLN

60,00% wartości bilonu, min.
15 PLN

60,00% wartości bilonu, min. 15 PLN

60,00% wartości bilonu,
min. 15 PLN

60,00% wartości bilonu, min. 15 PLN

60,00% wartości bilonu, min.
15 PLN

60,00% wartości bilonu,
min. 15 PLN

6.6

Opłata za brak lub częściową realizację
awizowanej wypłaty gotówki

0,25% min. 10 PLN
od niepodjętej kwoty
wypłaty gotówki

0,25% min. 10 PLN
od niepodjętej kwoty
wypłaty gotówki

0,25% min. 10 PLN od
niepodjętej kwoty wypłaty
gotówki

0,25% min. 10 PLN od niepodjętej kwoty
wypłaty gotówki

0,25% min. 10 PLN
od niepodjętej kwoty
wypłaty gotówki

0,25% min. 10 PLN od niepodjętej kwoty
wypłaty gotówki

0,25% min. 10 PLN od
niepodjętej kwoty wypłaty
gotówki

0,25% min. 10 PLN od
niepodjętej kwoty wypłaty
gotówki

7

INNE

7.1

Wyciąg papierowy (w tym sporządzenie
zestawienia transakcji płatniczych) dla Klientów
posiadających dostęp do systemu bankowości
internetowej Online (usługa bankowości
elektronicznej) (29)

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

7.2

Opłata za odbiór wyciągu (w tym sporządzenie
zestawienia transakcji płatniczych) w placówce
Banku w przypadku, gdy Bank dostarczył
Klientowi wyciąg (w tym sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych) w innej uzgodnionej formie

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

7.3

Kopia wyciągu (w tym sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych) za sztukę/za jeden miesiąc

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN

7.4

Ustanowienie/zmiana/odwołanie zapisu na
wypadek śmierci

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

7.5

Potwierdzenie posiadania konta/salda na koncie
(wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym) na dzień bieżący wystawione
w placówce Banku

15 PLN

15 PLN

15 PLN

0 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

0 PLN

7.6

Potwierdzenie realizacji przelewu (30)

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

7.7

Zaświadczenie / Opinia bankowa (w tym wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym) o produkcie (dotyczy również Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym)

7.7.1

Dokument o jednym produkcie (dotyczy również
przypadku, gdy dokument jest sporządzany na
wniosek spadkobiercy zmarłego Klienta)

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

70 PLN

7.7.2

Opłata za zmianę warunków Umowy limitu zadłużenia
w Koncie Osobistym/ Opłata za aneks do Umowy
Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym (dotyczy Umów
zawartych do 06.10.2013 r.)

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Pozycja

Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Wygodne (2)

Nazwa pozycji

- wycofane z oferty
Banku z dniem
15.06.2015 r.

Konta Lokacyjne (1)
Konto Aktywne (2)
-wycofane z oferty
Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy
czym obowiązujące
umowy zawarte
przed ww. dniem
będę wykonywane
przez Bank na
dotychczasowych
zasadach)

Konto Komfortowe (2)
- wycofane z oferty Banku
z dniem 15.06.2015 r.

Konto Premium
- wycofane z oferty Banku z dniem
29.03.2019 r. (przy czym obowiązujące
umowy zawarte przed ww. dniem
będę wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach)

Konto walutowe
A’vista (3,47)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne (47)

Konto Lokacyjne Plus
Komfortowe (47)

Konto Lokacyjne Plus
Premium (47)

7.7.3

Opłata za zmianę warunków Umowy limitu zadłużenia
w Koncie Osobistym/ Opłata za aneks do Umowy
Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym (dotyczy Umów
zawartych od 07.10.2013 r.)

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

7.7.4

Historia konta (sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych)

30 PLN za okres ostatnich
6 m-cy, 10 PLN za każdy
kolejny rozpoczęty miesiąc

30 PLN za okres ostatnich
6 m-cy, 10 PLN za każdy
kolejny rozpoczęty miesiąc

30 PLN za okres ostatnich 6
m-cy, 10 PLN za każdy kolejny
rozpoczęty miesiąc

30 PLN za okres ostatnich 6 m-cy, 10 PLN za
każdy kolejny rozpoczęty miesiąc

30 PLN za okres ostatnich
6 m-cy, 10 PLN za każdy
kolejny rozpoczęty miesiąc

30 PLN za okres ostatnich 6 m-cy, 10
PLN za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc

30 PLN za okres ostatnich 6
m-cy, 10 PLN za każdy kolejny
rozpoczęty miesiąc

30 PLN za okres ostatnich
6 m-cy, 10 PLN za każdy
kolejny rozpoczęty miesiąc

7.8

Opinia o Kliencie (w tym wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym) - dotyczy również Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym

7.8.1

Dokument o wszystkich (niektórych) produktach
Klienta (dotyczy również przypadku, gdy
dokument jest sporządzany na wniosek
spadkobiercy zmarłego Klienta)

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

7.9

Duplikat dokumentu (wydruk z systemu Banku)

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

7.10

Kopia dokumentu

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

7.11

Inne dokumenty nie uwzględnione w Tabeli
wystawiane na żądanie Klienta

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

7.12

Opłata za wysłanie dokumentów (dotyczy również umów Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym zawartych do dnia 06.10.2013 r.)

7.12.1

listem zwykłym, na adres email, na numer FAX
lub odbiór w placówce Banku

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

7.12.2

listem priorytetowym, poleconym

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN

7.12.3

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

7.12.4

kurierem krajowym na szczególną dyspozycję Klienta

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

7.12.5

kurierem za granicę na szczególną dyspozycję Klienta

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

7.13

Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania
terminowości spłaty (w tym limitu zadłużenia)
zakończonego wysłaniem monitu pisemnego (31).
Dotyczy umów zawartych do 10.03.2016r.

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

7.14

Ustanowienie blokady na koncie na podstawie
dyspozycji Klienta

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

7.15

Inne czynności zlecane przez Bank osobom trzecim
w związku z wykonywaniem zlecenia Klienta
(opłaty telekomunikacyjne, usługi kurierskie itp.)

opłaty pobierane przez
zleceniodawców

opłaty pobierane przez
zleceniodawców

opłaty pobierane przez
zleceniodawców

opłaty pobierane przez zleceniodawców

opłaty pobierane przez
zleceniobiorców

opłaty pobierane przez zleceniodawców

opłaty pobierane przez
zleceniodawców

opłaty pobierane przez
zleceniodawców

7.16

Przekształcenie konta z indywidualnego na
wspólne i odwrotnie

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

8

LIMITY TRANSAKCYJNE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,60%

0,60%

0,60%

30 000,01 50 000

1,00%

1,00%

1,00%

50 000,01 100 000

1,30%

1,30%

1,30%

100 000,01
i powyżej

0,60%

0,80%

0,90%

8.1
8.2
8.3

Uchyla się postanowienie

9

TABELA OPROCENTOWANIA

9.1

Oprocentowanie środków
własnych.
Przedział kwotowy, w którym
oprocentowanie w stosunku
rocznym jest naliczane dla
całej kwoty zdeponowanych
środków własnych

0 - 30 000

10

LIMIT ZADŁUŻENIA (kredyt w rachunku płatniczym) zwany dalej Limit zadłużenia lub Limit - nie udziela się dla Konta Podstawowego

10.1

Limit zadłużenia (kredyt w rachunku płatniczym) - obowiązuje dla limitów zadłużenia udzielonych od 23.02.2015 r.

10.1.1

Prowizja za uruchomienie, podwyższenie Limitu
zadłużenia (od kwoty przyznanego Limitu lub
kwoty podwyższenia)

0%

10.1.2

Prowizja za przedłużenie Limitu zadłużenia (od
kwoty przyznanego Limitu)

1,50%, nie mniej niż 50 PLN

NIE DOTYCZY

10.1.3

Oprocentowanie nominalne w skali roku

10%

10.1.4

Odsetki podwyższone

w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie ustalonych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny.

10.2

Limit zadłużenia (kredyt w rachunku płatniczym) - obowiązuje dla limitów zadłużenia udzielonych od 20.09.2010 r. do 22.02.2015 r.

10.2.1

Prowizja za uruchomienie, podwyższenie Limitu
zadłużenia (od kwoty przyznanego Limitu lub
kwoty podwyższenia)

1,60%, nie mniej niż 50 PLN

10.2.2

Prowizja za przedłużenie Limitu zadłużenia (od
kwoty przyznanego Limitu)

1,30%, nie mniej niż 50 PLN

10.2.3

Kwota wykorzystanego limitu zadłużenia

Oprocentowanie nominalne w skali roku (35,36)

Oprocentowanie
nominalne w skali
roku (37)

10.2.3.1

od 0,01 PLN do 1 000 PLN

10,00%

0,00%

10.2.3.2

od 1 000,01 PLN do 5 000 PLN

10,00%

10,00%

10,00%

10.2.3.3

od 5 000,01 PLN do 10 000 PLN

10,00%

10,00%

10,00%

10.2.3.4

od 10 000,01 PLN do 20 000 PLN

10,00%

10,00%

10,00%

10.2.3.5

od 20 000,01 PLN do 40 000 PLN

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Oprocentowanie
nominalne
w skali roku dla
wykorzystanego limitu
(37,38)

0,00%

0,00%

10,00%

od 0,01% do 9,75%

0,00%

od 9,75% do 6,50%

10.2.3.6

od 40 000,01 PLN do 60 000 PLN

10,00%

10.2.4

Odsetki podwyższone

w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie ustalonych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny

11

KONTA WYCOFANE Z OFERTY BANKU

11.1

Konto Lokacyjne

Warunki prowadzenia, opłaty, prowizje i limity transakcyjne dla Konta Lokacyjnego (konto dostępne w ofercie Banku do 19.09.2010 r.) są takie same jak dla Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego za wyjątkiem wierszy:

1.5

Okres rozliczeniowy

3 miesiące liczone od
daty pierwszego wpływu
na konto

2.5

Opłata za dostęp do Internetowej
Platformy Transakcyjnej Dealer (usługa
bankowości elektronicznej)

Dostępne wyłącznie dla
Klientów posiadających
Konto Osobiste
Wygodne lub Aktywne
lub Komfortowe lub
Premium

5.1

Polecenie przelewu wewnętrznego w walucie PLN (45):

5.1.1

w systemie bankowości internetowej
Online (usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

5.1.2

w Serwisie bankowości mobilnej (usługa
bankowości elektronicznej)

0 PLN

5.2

Polecenie przelewu wewnętrznego w walucie innej niż PLN (46):

5.2.1

w systemie bankowości internetowej
Online (usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

5.2.2

w Serwisie bankowości mobilnej (usługa
bankowości elektronicznej)

0 PLN

5.2.3

w Centrum Telefonicznym (usługa
bankowości telefonicznej)

10 PLN

5.2.4

w placówce Banku

10 PLN

11.2

5.3

Polecenie przelewu do innego banku w PLN (dotyczy również poleceń
przelewów predefiniowanych, poleceń przelewów z datą przyszłą oraz
poleceń przelewów do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych):

5.3.2

w Serwisie bankowości mobilnej (usługa
bankowości elektronicznej)

5.8

Inne usługi i transakcje bezgotówkowe:

5.8.4

Polecenie przelewu SORBNET w kwocie do
999 999,99 PLN realizowany w placówce
Banku

29 PLN

5.8.5

Polecenie przelewu SORBNET w kwocie od
1 000 000,00 PLN realizowany w placówce
Banku

10 PLN

Konto Oszczędzające
(kontynuacja oferty:
Rachunku Oszczędzającego
prowadzonego w walucie PLN
oraz Rachunku Premiowanego)

Warunki prowadzenia, opłaty, prowizje i limity transakcyjne dla Konta
Oszczędzającego są takie same jak dla Konta Lokacyjnego Plus
Komfortowego za wyjątkiem wierszy:

USŁUGA
NIEDOSTĘPNA

5.4

Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i usunięcie zlecenia stałego:

5.4.1

w systemie bankowości internetowej
Online (usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

5.4.2

w Serwisie bankowości mobilnej (usługa
bankowości elektronicznej)

USŁUGA
NIEDOSTĘPNA

5.4.3

w Centrum Telefonicznym (usługa
bankowości telefonicznej)

0 PLN

5.4.4

w placówce Banku

0 PLN

11.2.1

Karty płatnicze do Konta
Oszczędzającego

Warunki prowadzenia, opłaty, prowizje, zasady przeliczania transakcji
kartą dokonanej w innej walucie niż waluta, w której prowadzone jest
konto i limity transakcyjne dla kart płatniczych są takie same jak dla
kart wydanych do Konta Wygodnego.

12

TABELA OPROCENTOWANIA KONT WYCOFANYCH Z OFERTY BANKU

12.1

Oprocentowanie w stosunku
rocznym środków własnych
w walucie PLN dla salda
w danym przedziale

Konto Oszczędzające

Konto Lokacyjne
(Konto dostępne
w ofercie Banku do
19.09.2010 r.)

0 - 30 000

0,25%

0,00%

30 000,01 - 100 000

0,40%

100 000,01 i powyżej

0,60%

C. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. DLA KONTA PODSTAWOWEGO (42)
(dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)
Typ rachunku bankowego

Konta Osobiste			

Rodzaj rachunku bankowego

Konto Podstawowe (47)

Pozycja

Nazwa pozycji

1.1

Otwarcie konta (prowadzenie rachunku płatniczego)

0 PLN

1.2

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego

0 PLN

1.3

Opłata za zmianę rodzaju rachunku bankowego

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

2

KARTA DEBETOWA VISA CLASSIC

2.1

Opłata za wydanie karty płatniczej i obsługę karty debetowej w pierwszym roku

0 PLN

2.2

Opłata roczna za obsługę karty debetowej w kolejnych latach

0 PLN

2.3

Opłata miesięczna za obsługę karty debetowej

0 PLN

2.4

Wydanie karty w miejsce karty zastrzeżonej (wydanie karty płatniczej)

0 PLN

2.5

Zasady przeliczania transakcji kartą dokonanej w innej walucie niż waluta, w której prowadzone jest konto (w tym wypłat gotówki, transgranicznych
transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych i gotówkowych) (15)

Transakcje kartą zrealizowane w walucie USD lub EUR przeliczane są na PLN według kursu VISA obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji
kartą. Transakcje kartą zrealizowane w walutach: AUD, CHF, DKK, GBP, HKD, JPY, NOK, SEK, ZAR, CVE, KMF, XAF, XOF, XPF przeliczane są na EUR według kursu VISA
obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą a następnie przeliczane są na PLN według kursu VISA obowiązującego na jeden dzień roboczy
przed zaksięgowaniem transakcji kartą. Transakcje kartą zrealizowane w walutach innych niż wymienione powyżej przeliczane są na USD według kursu VISA obowiązującego na
jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem tych transakcji, a następnie przeliczane są na PLN według kursu VISA obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem
transakcji kartą

2.6

Wpłaty i wypłaty gotówki kartą debetową:					

2.6.1

Wpłaty gotówki w bankomatach zlokalizowanych w Placówkach Banku i wypłaty gotówki w bankomatach własnych i sieci Euronet

0 PLN

2.6.2

Wpłaty gotówki w bankomatach oraz wpłatomatach sieci Euronet niezlokalizowanych w Placówkach Banku oraz wypłaty gotówki z pozostałych
bankomatów w kraju

0 PLN dla pierwszych pięciu wpłat gotówki oraz dla pierwszych pięciu wypłat gotówki

2.6.3

Wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych)

3,00% wartości transakcji min. 8 PLN

2.6.4

Wypłaty gotówki w oddziałach innych banków w kraju i za granicą oraz transakcje zrealizowane w urzędach pocztowych lub innych instytucjach
finansowych (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych)

3,00% wartości transakcji min. 8 PLN

2.6.5

Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki za pomocą kart dla jednej karty w ramach środków dostępnych (17)

15 000 PLN

2.6.6

Dodatkowa prowizja za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (w tym transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych i gotówkowych) (18)

5,00% wartości transakcji

3

TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE

3.1

Przelew w Polsce (polecenie przelewu wewnętrznego, polecenie przelewu do innego banku w Polsce w PLN, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu SEPA):					

3.1.1

w systemie bankowości internetowej Online (usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

3.1.2

w Serwisie bankowości mobilnej (usługa bankowości elektronicznej)

0 PLN

3.1.3

w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej)

0 PLN dla pierwszych pięciu przelewów w Polsce w miesiącu kalendarzowym

3.1.4

w placówce Banku

1. OTWARCIE, PROWADZENIE ORAZ ZMIANA RACHUNKU PŁATNICZEGO

6 PLN dla szóstej i kolejnej wpłaty gotówki oraz dla szóstej i kolejnej wypłaty gotówki

5 PLN dla szóstego i kolejnego przelewu w Polsce w miesiącu kalendarzowym
0 PLN dla pierwszych pięciu przelewów w Polsce w miesiącu kalendarzowym
10 PLN dla szóstego i kolejnego przelewu w Polsce w miesiącu kalendarzowym
3.2

Przelew do innego banku poza Polskę (polecenie przelewu):					

3.2.1

w systemie bankowości internetowej Online (usługa bankowości elektronicznej)
z opcją kosztową:

a) koszty pokrywają obie strony

35 PLN

b) wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu (22)

35 PLN + 40 PLN (koszty banków pośredniczących)

c) wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu (21, 22)

0 PLN (kwota przelewu pomniejszona o koszty banków pośredniczących)

3.2.2

w systemie bankowości internetowej Online (usługa bankowości elektroncznej) z opcją „EKSPRESOWY” (21, 24) - opłata dodatkowa

25 PLN

3.2.3

w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej) z opcją kosztową:

a) koszty pokrywają obie strony

0,50% kwoty (nie mniej niż 40 PLN, nie więcej niż 200 PLN)

b) wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu (22)

0,50% kwoty (nie mniej niż 40 PLN, nie więcej niż 200 PLN)

c) wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu (21, 22)

0 PLN (kwota przelewu pomniejszona o koszty banków pośredniczących)

3.2.4

w placówce Banku z opcją kosztową:

a) koszty pokrywają obie strony

0,50% kwoty (nie mniej niż 40 PLN, nie więcej niż 200 PLN)

b) wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu (22)

0,50% kwoty (nie mniej niż 40 PLN, nie więcej niż 200 PLN)

c) wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu (21, 22)

0 PLN (kwota przelewu pomniejszona o koszty banków pośredniczących)

do kwoty 50 000 EUR

5 PLN

od kwoty 50 000,01 EUR

10 PLN

3.3

Polecenie przelewu SEPA poza Polskę:

3.3.1

w systemie bankowości internetowej Online (usługa bankowości elektronicznej)

3.3.2

w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej) z opcją kosztową: koszty pokrywają obie strony

0,50% kwoty (nie mniej niż 40 PLN, nie więcej niż 200 PLN)

3.3.3

w placówce Banku z opcją kosztową: koszty pokrywają obie strony

0,50% kwoty (nie mniej niż 40 PLN, nie więcej niż 200 PLN)

4

TRANSAKCJE GOTÓWKOWE W PLACÓWCE BANKU

4.1

Wpłata gotówki na konto w kasach Banku

0 PLN

4.2

Wypłata gotówki z konta w kasach Banku

0 PLN

5.

POZOSTAŁE INFORMACJE

5.1

W pozostałym zakresie (tj. dla innych niż wymienione powyżej nazwy pozycji) moc obowiązującą mają również informacje (w tym o wysokości oprocentowania), opłaty oraz prowizje wskazane w części B Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Konta Osobistego, Konta
Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym, przy czym:
a)
b)
c)
d)

dla Konta Podstawowego ich treść lub wysokość opłat lub prowizji jest taka sama jak dla Konta Wygodnego;
dla karty Visa Classic wydanej do Konta Podstawowego ich treść, wysokość opłat jest taka sama jak dla kart oznaczonych symbolem “VISA” wydawanych do Konta Wygodnego;
Bank nie wydaje naklejki zbliżeniowej oraz karty Mastercard Multiwalutowa do Konta Podstawowego;
Bank nie udziela Limitu zadłużenia w Koncie Podstawowym.

Tabela obowiązuje od 1.04.2019 r.
Przypisy:
1. Konta Lokacyjne będące w ofercie Banku prowadzone są wyłącznie dla Klientów posiadających w BNP Paribas Bank Polska S.A. Konto Osobiste w ofercie: dla Konta Lokacyjnego Plus Premium: Konto Osobiste Premium, dla Konta Lokacyjnego Plus Komfortowego: Konto Osobiste Komfortowe lub Konto Osobiste Aktywne, dla Konta Lokacyjnego Plus
Wygodnego: Konto Osobiste Wygodne. Klient może posiadać jedno indywidualne Konto Lokacyjne Plus oraz dowolną liczbę Kont Lokacyjnych Plus wspólnych, przy czym każde z nich może być otwarte i prowadzone przez Bank na rzecz innych współposiadaczy. Ograniczenie to nie dotyczy Klientów, na rzecz których Bank prowadził przed dniem
1.12.2013 r. co najmniej 2 Konta Lokacyjne Plus indywidualne lub wspólne - w danej relacji właścicielskiej. W takim przypadku Bank nie otwiera kolejnego Konta Lokacyjnego Plus.
2. Jeżeli Konto Osobiste zostało otwarte jako: (1) Rachunek Pomagający, (2) Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunek Bankowości Osobistej, otwarty przed dniem 20.02.2011 r., oraz gdy Klient zawarł z Bankiem umowę o kredyt hipoteczny oznaczoną numerem rozpoczynającym sie od liter HL, w okresie w którym prowadzona jest za jego
pośrednictwem obsługa ww. kredytu, Bankowi nie przysługują opłaty za prowadzenie i zamknięcie tego konta (prowadzenie rachunku płatniczego) oraz opłaty z tytułu przelewów w PLN, przelewów, wpłat gotówki na konto oraz wypłat gotówki z konta, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny.
3. Jeżeli Konto walutowe A`vista jest właściwe do spłaty w walucie obcej udzielonego przez Bank kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż złoty (pożyczki), to Bankowi nie przysługują opłaty za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie tego konta (prowadzenie rachunku płatniczego) oraz opłaty z tytułu przelewów, wpłat gotówki na
konto oraz wypłat gotówki z konta, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą umową o ww. kredyt (pożyczkę).
4. Jeżeli na jakimkolwiek Koncie Osobistym w PLN danego Klienta warunek uprawniający do obniżenia opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego zostanie spełniony, to dla innych Kont Osobistych w PLN prowadzonych na rzecz tego Klienta, uwzględnione zostanie obniżenie w danym miesiącu opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego, o ile jest spełniony warunek pozwalający
na obniżenie opłaty (np. Klient posiada Konto Osobiste Premium z wpływem miesięcznym 10 tys. PLN oraz Konto Osobiste Komfortowe bez żadnego wpływu. Dzięki spełnieniu warunku wpływu na Konto Osobiste Premium, Konto Osobiste Komfortowe jest także zwolnione z opłaty miesięcznej - gdyż w tym koncie wymóg wpływu 4 tys. PLN jest spełniony na innym koncie Klienta).
5. Wpływ na Konto Osobiste Klienta stanowi suma zaksięgowanych przelewów przychodzących na Konto Osobiste w danym miesiącu kalendarzowym, z wyłączeniem przelewów z kont prowadzonych w BNP Paribas Bank Polska S.A., których Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem, wpłat gotówki, w tym w bankomatach Banku, zapadających lokat,
wypłat odsetek oraz wypłat kredytów. Wpływy badane są w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym następuje pobranie opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego. Dla wpływów w walucie obcej następuje przeliczenie kwoty wpływu na walutę polską po średnim kursie NBP stosowanym w Banku w chwili dokonania księgowania.
6. Średnia wartość badana jest w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, w którym następuje pobranie opłaty za prowadzenie Konta Osobistego (prowadzenie rachunku płatniczego), jeśli dniem pobrania opłaty jest okres od 10 dnia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W pozostałych przypadkach, w których dniem
pobrania opłaty za prowadzenie Konta Osobistego (prowadzenie rachunku płatniczego) jest okres od początku miesiąca kalendarzowego do 9 dnia, średnia wartość badana jest w drugim miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje pobranie opłaty za prowadzenie Konta Osobistego (prowadzenie rachunku płatniczego). Szczegółowy
wykaz produktów oraz ich parametrów zawierających się w wartości środków na kontach, produktach depozytowych, produktach inwestycyjnych i wykorzystanych limitach kredytowych dostępny jest w placówkach Banku oraz w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej).
7. Wartość obrotów na rynku kasowym rozumiana jako wartość transakcji kupna/sprzedaży akcji, obligacji, praw poboru, praw do akcji, certyfikatów inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych i ETF. Liczba kontraktów terminowych rozumiana jako liczba transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych. Wartość obrotów na rynku kasowym
oraz liczba kontraktów terminowych liczone są na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (dotyczy usług maklerskich w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc
naliczenia opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego.
8. Opłata jest pobierana od drugiego okresu rozliczeniowego następującego od daty otwarcia konta lub zmiany rodzaju konta: z Konta Osobistego Wygodnego na Konto Osobiste Aktywne/Komfortowe/Premium, z Konta Osobistego Aktywnego na Konto Osobiste Komfortowe/Premium, z Konta Osobistego Komfortowego na Konto Osobiste Premium.
9. Wyjątek stanowią Konta Osobiste będące kontynuacją ofert: Konta Standard/Active będących w ofercie Banku w okresie do 06.11.2005 r., dla których okres rozliczeniowy to 1 miesiąc liczony od daty zmiany oferty Konta Standard/Active na Mobilne Konto Osobiste wykonanej w okresie do 19.09.2010
10. Wyjątek stanowią Konta walutowe A’vista otwarte w okresie do 04.09.2006 r., dla których okres rozliczeniowy to: 1 miesiąc kalendarzowy.
11. Wyjątek stanowią Konta walutowe A’vista otwarte w okresie do 04.09.2006 r., które prowadzone są dodatkowo w walutach: PLN, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF.
12. Automatyczne polecenia przelewów wewnętrznych pomiędzy Kontem Lokacyjnym Plus/Kontem Lokacyjnym a Kontem Osobistym.
13. Karty debetowe dostępne są wyłącznie w ofercie: [1] dla karty Visa Classic: Konto Osobiste Wygodne, Konto Osobiste Aktywne lub Konto Osobiste Komfortowe, [2] dla karty MasterCard Debit: Konto Osobiste Wygodne, Konto Osobiste Aktywne, Konto Osobiste Komfortowe lub Konto Osobiste Premium (z tym, że dla Konta Osobistego Premium
karta oferowana jest wyłącznie do dnia udostępnienia w ofercie banku karty MasterCard Multiwalutowa, przy czym w przypadku zastrzeżenia lub wygaśnięcia ważności Karty Mastercard Debit, bank wydaje Kartę Mastercard Debit), [3] dla karty MasterCard Debit Class&Club (oferowanej do dnia 19.03.2017 r.): Konto Osobiste Premium, [4] dla
karty MasterCard do konta w EUR: konto walutowe a’vista w EUR (oferowanej do dnia udostępnienia w ofercie banku karty MasterCard Multiwalutowa, przy czym w przypadku zastrzeżenia lub wygaśnięcia ważności karty Mastercard do konta w EUR, bank wydaje kartę MasterCard do konta w EUR). Karta Visa Electron (wydawana przez Bank do
dnia 19.05.2014 r.) dostępna w ramach oferty Konta Osobistego Komfortowego występuje wyłącznie na zasadzie kontynuacji umowy karty zawartej przed dniem 19.09.2010 r. Karta Visa Electron (wydawana przez Bank do dnia 19.05.2014 r.) dostępna w ramach oferty Konta Osobistego Wygodnego oraz kontynuacji ofert: Rachunku Mistrzowskie
Konto Osobiste, Rachunku Bankowości Osobistej, Rachunku Oszczędzającego występuje wyłącznie na zasadzie kontynuacji Umowy Karty zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej Tabeli.
14. Suma oraz liczba rozliczonych w bieżącym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych, wykonanych kartą debetową. Zwrot rozliczonej transakcji bezgotówkowej wykonanej kartą, pomniejsza odpowiednio liczbę oraz sumę rozliczonych transakcji bezgotówkowych w miesiącu, w którym nastąpił zwrot. Bank nie pobiera opłaty za miesiąc,
w którym nastąpiło wydanie karty płatniczej.
15. Sposób przeliczania transakcji kartą (w tym wypłat gotówki, transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych i gotówkowych) z waluty transakcji innej niż waluta konta, na walutę konta, Bank prezentuje także na stronie internetowej Banku.
16. Bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków.
17. Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki z bankomatu może być zmieniony przez Klienta na niższy w placówce, Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej), systemie bankowości internetowej Online (usługa bankowości elektronicznej) oraz Serwisie bankowości mobilnej (usługa bankowości elektronicznej).
18. Uchyla się postanowienie.
19. Opłata jest pobierana od czwartego okresu począwszy od daty przystąpienia Klienta do Ubezpieczenia. Ubezpieczenie wycofane z oferty Banku z dn. 01.12.2013 r.
20. Maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych może być zmieniony przez Klienta na niższy w Placówce, Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej), systemie bankowiści internetowej Online (usługa bankowości elektronicznej) oraz w Serwisie bankowości mobilnej (usługa bankowości elektronicznej).
21. O ile Bank udostępnia taką usługę/funkcjonalność.
22. Opcja kosztowa: „wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu” oraz „wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu” jest wyłączona dla poleceń przelewów wysyłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.
23. Uchyla się postanowienie.
24. Polecenie przelewu do innego banku poza Polskę z zerową datą waluty dla wybranych walut (obciążenie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych, wysłanie do banku beneficjenta w tym samym dniu roboczym) - o ile Bank udostępni taką usługę.
25. Uchyla się postanowienie.
26. Bank może wykonać polecenie przelewu w walutach dla których nie publikuje kursów na stronie www.bnpparibas.pl. Takie polecenie przelewu można zrealizować w placówce Banku lub za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego (usługa bankowości telefonicznej), po uprzedniej konsultacji z pracownikiem Banku.
27. Dodatkowa opłata za polecenie przelewu do innego banku poza Polskę lub polecenie przelewu w walucie obcej, w przypadku braku wskazania w zleceniu płatniczym kodu BIC lub jego nieprawidłowego wskazania oraz konieczności wyszukania i wskazania przez Bank prawidłowego kodu BIC w celu wykonania zlecenia płatniczego (nie dotyczy
krajów: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - jeśli wysyłana waluta to USD i Federacji Rosyjskiej - jeśli wysyłana waluta to RUB), BIC- Bankowy Kod Identyfikacyjny.
28. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w Regulaminie Usługi „SMS Alerts” w BNP Paribas Bank Polska S.A. to miesiąc liczony od dnia aktywacji usługi. Opłata pobierana jest co miesiąc licząc od dnia jej aktywacji, od każdego Klienta, który złożył dyspozycję aktywacji usługi. Opłata jest stała bez względu na liczbę kont, które posiada Klient i pobierana
z Konta Osobistego wskazanego przez Klienta w dyspozycji aktywacji usługi.
29. Opłata pobierana jest, gdy w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy naliczenia opłaty, do Klienta został wysłany na wniosek Klienta wyciąg papierowy (w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych) oraz Klient w dniu naliczania opłaty posiada system bankowości internetowej Online (usługa bankowości elektronicznej).
30. Nie dotyczy dokumentów sporządzanych w momencie realizacji transakcji.
31. Uchyla się postanowienie.
32. Uchyla się postanowienie.
33. Uchyla się postanowienie.
34. Uchyla się postanowienie.
35. Limit zadłużenia w ofercie dla Konta Osobistego Komfortowego jest kontynuacją oferty limitu dla oferty Standardowej, oferty dla Profesjonalistów, oferty Limit za Limit (dotyczy Klientów, którzy korzystali z oferty min 12 pełnych miesięcy) - będących w ofercie Banku w okresie do 19.09.2010 r.
36. Oprocentowanie dla wykorzystanej kwoty Limitu zadłużenia naliczane jest zgodnie z stawką oprocentowania obowiązującego dla danego progu kwotowego.
37. Oprocentowanie naliczane jest zgodnie ze stawką oprocentowania obowiązującą w poszczególnych przedziałach kwotowych.
38. Tabela prezentuje jak należy interpretować sposób naliczania oprocentowania limitu zadłużenia dla Konta Osobistego Premium. W przedziałach zostały podane minimalne i maksymalne wartości oprocentowania dla danego progu kwotowego. Wysokość oprocentowania nominalnego we wskazanych przedziałach (od, do) uzależniona jest od
wysokości wykorzystanego limitu.
39. Usługa Faktura oferowana jest na zasadach określonych w Regulaminie usługi Faktura dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.

40.
41.
42.
43.
44.

Warunki ubezpieczenia „Wymarzone eZakupy” określają Szczególne Warunki Ubezpieczenie Grupowego „Wymarzone eZakupy”, które udostępnione są na stronie internetowej Banku.
Uchyla się postanowienie.
Pojęcia pisane kursywą mają znaczenie nadane im w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, które stanowi załącznik nr 4 do „Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w BNP Paribas Bank Polska S.A.”
W przypadku, gdy w numerze rachunku bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej do piątej, nie stanowią cyfry 175 lub 234, wysokość opłaty jest taka sama jak za Polecenie przelewu do innego banku w Polsce w PLN i określona jest w pozycjach Tabeli: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4.
W przypadku, gdy w numerze rachunku bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej do piątej, nie stanowią cyfry 175 lub 234, wysokość opłaty:
a) w przypadku przelewu w EUR jest taka sama jak za Polecenie przelewu SEPA i określona jest w pozycjach Tabeli: 5.6.1A, 5.6.2A, 5.6.3A,
b) w przypadku przelewu w walucie innej niż EUR jest taka sama jak za Polecenie przelewu do innego banku poza Polskę i polecenie przelewu w walucie obcej i określona jest w pozycjach Tabeli: 5.6.1, 5.6.5, 5.6.6.
45. W przypadku, gdy w numerze rachunku bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej do piątej, nie stanowią cyfry 175 lub 234, wysokość opłaty wynosi 10 PLN.
46. W przypadku, gdy w numerze rachunku bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej do piątej, nie stanowią cyfry 175 lub 234 usługa jest niedostępna.
47. Oferta dostępna w Centrum Telefonicznym oraz w wybranych placówkach Banku. Lista takich placówek dostępna jest w Centrum Telefonicznym, placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku w dokumencie „Lista placówek Banku - oferta w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540”.

