Załącznik nr 2a

„Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe
wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych
(Mikroprzedsiębiorstw) nr 1„ – produkty depozytowe
w obsłudze, wycofane z oferty BNP Paribas Bank
Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony |
www.bgzzbnpparibas.pl

 
Nr Oddziału

PO/0154/2019
9.11.2019 zał.2a

Nr Klienta

scan

1/15

9220

Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.

ROZDZIAŁ1. PAKIETY DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH (MIKROPRZEDSIĘBIORSTW)

1.
2.

Otwarcie pakietu
Prowadzenie pakietu w PLN (opłata
miesięczna)

Uwaga 1.

Uwaga 2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Otwarcie rachunku pomocniczego w
złotych
Prowadzenie rachunku
pomocniczego w złotych (opłata
miesięczna)
Otwarcie rachunku walutowego
Prowadzenie rachunku walutowego
(opłata miesięczna)
Otwarcie i prowadzenie Rachunku
VAT
Otwarcie i prowadzenie rachunku
pomocniczo lokacyjnego w PLN i
walutach obcych będących w ofercie
banku
Otwarcie i prowadzenie rachunku
lokacyjnego/Biznes Eskalacja/Agro
Eskalacja/progresywnego w PLN
(opłata miesięczna)
Otwarcie i prowadzenie rachunku
lokaty terminowej (opłata
miesięczna)

1

Pakiet Biznes Lider
Ekstra

Pakiet Biznes Lider
Premium

Pakiet Społeczny
Lider
0 zł

Pakiet Agro Lider

0 zł/ 15 zł

25 zł

0 zł

10 zł

Lider Wspólnot

0 zł

W przypadku, gdy
średnie miesięczne
saldo depozytowe na
wszystkich rachunkach
bieżących (łącznie)
wynosi co najmniej
3000,00 PLN, wówczas
miesięczna opłata za
prowadzenie każdego
rachunku bieżącego,
będzie wynosić 0,00
PLN
Dla firm prowadzących działalność gospodarczą
max. 6 miesięcy prowadzenie rachunku 0 zł w
okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.
0 zł
0 zł
15 zł

25 zł

9 zł

29 zł

0 zł
15 zł

0 zł

9 zł

29 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
0 zł

11.
12.

Otwarcie rachunku lokaty overnight
Prowadzenie rachunku lokaty
overnight (opłata miesięczna)

15 zł

0 zł

29 zł

0 zł

29 zł

Wydanie karty debetowej PLN:
13.

1)

14.

15.

16.

17.

0 zł

Jednej

2)
Każdej kolejnej
Używanie karty debetowej (opłata
miesięczna) z wyłączeniem karty
Mastercard Multiwalutowa
Uwaga:
Używanie karty Mastercard
Multiwalutowa
Przelew wewnątrzbankowy (na
rachunek innego klienta w Banku ) i
przelew krajowy w PLN z rachunku
w PLN (z wyłączeniem pomocniczo
lokacyjnego) na rachunek w innym
banku przez System Bankowości
Internetowej
Przelew wewnątrzbankowy (na
rachunek innego klienta w Banku) i
przelew krajowy z rachunku
pomocniczo lokacyjnego na
rachunek w innym banku przez
System Bankowości Internetowej
Przelew własny, wewnątrzbankowy i
przelew krajowy z rachunku w PLN
do innego Banku realizowany w
Oddziale Banku lub Centrum
Telefonicznym

20 zł
0 zł/ 7 zł

20 zł

10 zł

0 zł/ 7 zł

0 zł/ 5 zł

0zł/5 zł

0zł/5 zł

Opłata nie jest pobierana jeśli zostaną zrealizowane i rozliczone w danym cyklu rozliczeniowym transakcje
bezgotówkowe na kwotę co najmniej:1) 500 zł w pakiecie Biznes Lider Ekstra, Społeczny Lider, Agro Lider i Lider
Wspólnot lub 2) 1500 zł w pakiecie Biznes Lider Premium
10 zł

0 zł

0,50 zł

0 zł

0 zł

0 zł

6zł

10 zł

2,90 zł

10 zł

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony |
www.bgzzbnpparibas.pl
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10 zł
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Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.
38.

Przelew na rachunek własny w
Banku między rachunkami w PLN
przez System Bankowości
Internetowej
Przelew na rachunki ZUS, US z
rachunku w PLN (z wyłączeniem
pomocniczo lokacyjnego) przez
System Bankowości Internetowej
Przelew na rachunki ZUS, US z
rachunku pomocniczo lokacyjnego
przez System Bankowości
Internetowej
Przelew na rachunki ZUS, US z
rachunku w PLN realizowany w
Oddziale Banku lub Centrum
Telefonicznym
Realizacja polecenia wypłaty SEPA
lub SEPA przyspieszony do dnia
13.12.2019 zleconego przez System
Bankowości Internetowej
Realizacja polecenia wypłaty SEPA
lub SEPA przyspieszony od dnia
14.12.2019 zleconego przez System
Bankowości Internetowej
Realizacja polecenia wypłaty SEPA
do dnia 13.12.2019 realizowanego
w Oddziale Banku lub Centrum
Telefonicznym
Realizacja polecenia wypłaty SEPA
od dnia 14.12.2019 realizowanego
w Oddziale Banku lub Centrum
Telefonicznym
Przelew Target zlecony w
BiznesPl@net do dnia 13.12.2019
Przelew Target do kwoty 250 tys.
EUR zlecony w BiznesPl@net od
dnia 14.12.2019
Przelew Target powyżej kwoty 250
tys. EUR zlecony w BiznesPl@net od
dnia 14.12.2019
Przelew Target, lub przyspieszony
przelew w EUR na Obszar EOG
powyżej kwoty 250 tys. EUR – od
dnia 14.12.2019 zlecony w
BiznesPl@net
Realizacja płatności w ramach
zlecenia stałego ustanowionego
pomiędzy dowolnymi rachunkami
prowadzonymi przez Bank
Realizacja płatności w PLN w
ramach zlecenia stałego na rachunki
w innym banku krajowym ,
złożonego za pośrednictwem
Oddziału i System Bankowości
Internetowej
Przelew zagraniczny w PLN lub w
walucie obcej oraz krajowy w
walucie obcej realizowany w
Oddziale Banku lub Centrum
Telefonicznym
Wypłata gotówki z rachunków w
PLN w Oddziałach Banku
Uwaga: Opłata nie jest pobierana w
przypadku awarii bądź wymiany
bankomatu w Oddziale
Wypłata gotówki w Oddziale Banku
w walucie rachunku
EUR/USD/CHF/GBP 2
Wypłata gotówki w Oddziale Banku
w pozostałych walutach 2
Wpłata własna gotówki w Oddziale
Banku w formie otwartej na
rachunek w PLN w walucie rachunku
Wpłata własna gotówki w Oddziale
Banku w formie otwartej na
rachunek walutowy w walucie
rachunku EUR/USD/CHF/GBP 2
Wpłata gotówki w Oddziale Banku
w pozostałych walutach 2

0 zł

0 zł

2,90 zł
10 zł
10 zł

10 zł

10 zł

6zł

8 zł

5 zł

10 zł

10 zł

10 zł

0 zł
0 zł

0,50 zł

0 zł

0 zł

19 zł

19 zł

19 zł

29zł

10 zł

10 zł

10 zł

6zł

19 zł

10 zł

40 zł
40 zł

15 zł

15 zł

0 zł

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

2,50 zł

0,25% kwoty min. 25
zł max 200 zł

0,25% kwoty min. 25
zł max 200 zł

0,25% kwoty min. 25
zł max 200 zł

0,25% kwoty min. 25
zł max 200 zł

0,3 % min. 7 zł

0,3% min. 7 zł

0,3% min. 7 zł

0,3% min. 7 zł

0,3% kwoty; min.
3EUR/USD/CHF,2GBP

0,3% kwoty; min.
3EUR/USD/CHF,2GBP

0,3% kwoty; min.
3EUR/USD/CHF,2GBP

0,3% kwoty; min.
3EUR/USD/CHF,2GBP

1% kwoty

1% kwoty

1% kwoty

1% kwoty

1% kwoty

0 zł

0,3 % min. 7 zł

0,3% min 7 zł

0,3% min 7 zł

0,5% min. 3
EUR/USD/CHF,2GBP

0,5% min. 3
EUR/USD/CHF,2GBP

0,5% min. 3
EUR/USD/CHF,2GBP

0,6% min. 3
EUR/USD/CHF,2GBP

0,6% min. 3
EUR/USD/CHF,2GBP

1% kwoty

1% kwoty

1% kwoty

1% kwoty

1% kwoty

0,25% kwoty min. 25
zł max 200 zł

0,3% min. 7 zł

0,3% kwoty; min.
3EUR/USD/CHF,2GBP

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony |
www.bgzzbnpparibas.pl

 
Nr Oddziału

4 zł

PO/0154/2019
09.11.2019 zał.2a

Nr Klienta

scan

3/15

9220

3

Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.

42.

Wpłata własna gotówki w Oddziale
w formie zamkniętej na rachunek w
PLN w walucie rachunku
Wpłata własna gotówki w Oddziale
w formie zamkniętej na rachunek
walutowy w walucie rachunku 2
Abonament System Bankowości
Internetowej (opłata miesięczna)
Abonament Centrum Telefonicznego
(opłata miesięczna)

43.

Wypłaty z bankomatów
1)
znajdujących się w Oddziałach
Banku
2) pakiecie Agro Lider również w
bankomatach Grupy BPS S.A., SGBBanku S.A. w kraju (z wyłączeniem
karty Mastercard Multiwalutowa)

39.
40.
41.

3)

44.
45.

46.

1
2

3

0,3 % min. 6 zł

0,2 % min. 4 zł

0,3 % min. 6 zł

0,3% min 6 zł

0,3% min 6 zł

0,4% min. 8 zł

0,4% min. 8 zł

0,4% min. 8 zł

0,4% min. 8 zł

0,4% min. 8 zł

0 zł
0 zł

0 zł

3 % min. 5 zł

pozostałych w kraju

4)
pozostałych za granicą
5)
Grupy BNP Paribas S.A. (za
granicą) z wyłączeniem karty
Mastercard Multiwalutowa
Udostępnienie elektronicznej
platformy walutowej FX Planeta
Udostępnienie możliwości
zawierania Transakcji Lokacyjnych
Uwaga: Opłata pobierana
jednorazowo w chwili udostępnienia
Klientowi możliwości zawierania
Transakcji Lokacyjnych
Sprawdzanie salda:
1) w bankomatach znajdujących się
w Oddziałach Banku
2) w pozostałych bankomatach w
kraju

3 % min. 5 zł
0 zł
0 zł
49 zł

49 zł

0 zł

49 zł

49 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

za czynności niewymienione w niniejszym rozdziale pobierane są prowizje i opłaty w wysokościach określonych pozostałych rozdziałach/oddziałach
wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującej w chwili przyjęcia transakcji do realizacji.

dotyczy również wpłat gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez BNP Paribas Bank Polska S.A. S.A. na rzecz Przedsiębiorców, nie będąca wpłatą własną.

ROZDZIAŁ 2. PROWIZJE I OPŁATY ZA WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKOWE W ODDZIAŁACH
Oddział 2.1 Rachunki prowadzone w PLN
Wypłata gotówki w Oddziale Banku w PLN

2.

Uwaga: Opłata nie jest pobierana w przypadku awarii bądź wymiany bankomatu znajdującym się w Oddziale
Wpłata własna gotówki w formie otwartej na rachunek w PLN w walucie rachunku w Oddziałach będących
oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.. przed Dniem Wydzielenia

3.

Wpłata własna gotówki w formie zamkniętej na rachunek w PLN w walucie rachunku

4.

Wpłata własna gotówki w formie zamkniętej na rachunek walutowy w walucie rachunku

5.

Wypłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na walutę obcą, gdy wypłacaną walutą jest:
USD, EUR, CHF, GBP (tylko banknoty)

1.

5.1
5.2
6.
7.

0,10% kwoty; min. 5 zł
0,20% kwoty; min. 5 zł

0,50% min. 7 zł
0,50% min. 5 zł

Wpłaty gotówkowe w walucie PLN (cała wpłata dokonana w bilonie)

0,50% min. 5 zł
1,5% od wartości wpłaty w
bilonie min. 10 zł
1,5% od wartości wpłaty w
bilonie min. 10zł

Wpłaty gotówkowe w walucie PLN ( wpłata dokonana w bilonie i banknotach)
9.2

10.2

2% kwoty

Wpłata gotówki w Oddziale Banku na rachunki w innych bankach

9.1

10.1

1% kwoty

Pozostałe waluty obce (tylko banknoty)
Wpłata gotówki w PLN na rachunki bankowe prowadzone przez BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz
Przedsiębiorców, nie będąca wpłatą własną

9.

10.

0,20% kwoty; min. 5 zł

1

Dodatkowa opłata za wpłatę gotówki w formie otwartej na rachunki bankowe w stanie nieuporządkowanym
(wpłata dokonywana w banknotach)
Dodatkowa opłata za wpłatę gotówki w formie otwartej na rachunki bankowe w bilonie:

8.

0,30% kwoty; min. 5 zł

Uwaga: opłaty nie pobiera się gdy wpłata w bilonie nie przekracza 20 PLN
Wpłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na PLN, gdy wpłacaną walutą jest:
USD, EUR, CHF, GBP (tylko banknoty)

1% kwoty

Pozostałe waluty obce (tylko banknoty)

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony |
www.bgzzbnpparibas.pl

2% kwoty
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Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.

11.

0,50% obrotów kasowych
pomniejszonych o kwoty, od
których prowizja powinna być
pobrana bezpośrednio od
Klienta

Wykonanie kasowych operacji Klientów innych banków od banku zlecającego usługę kasową

12.

Od dyspozycji wypłat gotówkowych i przelewów dokonywanych z wpływów bieżących na rachunek w postaci wpłat
gotówkowych

1% kwoty min. 5 zł

13.

2

0,2% kwoty

14.
15.
16.

Opłata za nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej
Opłata dodatkowa za wypłatę gotówkową w formie otwartej albo zamkniętej z rachunku bankowego
prowadzonego w Banku, w przypadku braku wymaganego wcześniejszego awizowania wypłaty

60 zł
1% od wartości wymienianej
kwoty
0 zł

Wymiana banknotów i monet na inne nominały
Wymiana banknotów w PLN zniszczonych na obiegowe
Uwaga: wymiana banknotów zniszczonych odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NBP

1

Wartość prowizji jest przeliczana na walutę rachunku przy użyciu średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu roboczym poprzedzającym dzień pobrania prowizji.
2
Prowizję pobiera się od awizowanej, a niepodjętej w terminie uzgodnionym z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.. kwoty

Oddział 2.2 Rachunki walutowe
1% kwoty; min.
3EUR/USD/CHF,2GBP

1

1.

Wypłata gotówki w Oddziale Banku w walucie rachunku EUR/USD/CHF/GBP

2.

1% kwoty

4.

Wypłata gotówki w Oddziale Banku w pozostałych walutach 1, 2
Wypłata gotówki w Oddziale Banku w walucie rachunku dokonywana z tytułu realizacji transakcji wymiany walut
zawieranych z Bankiem w oparciu o negocjowany kurs wymiany, realizowana w tym samym dniu
Wypłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na PLN, gdy walutą rachunku jest:

4.1

USD, EUR, CHF, GBP (tylko banknoty)

1% kwoty

4.2

Pozostałe waluty obce (tylko banknoty)

2% kwoty

5.

Wypłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na walutę inną niż PLN, gdy wypłacaną walutą jest:

5.1

USD, EUR, CHF, GBP (tylko banknoty)

5.2

Pozostałe waluty obce (tylko banknoty)

3.

1% kwoty
2% kwoty

Wpłata gotówki w formie otwartej w Oddziale Banku w walucie rachunku dokonywana w:
6.

0 zł

1

1% kwoty; 3
EUR/USD/CHF,2GBP
0 zł

a) USD, EUR, CHF, GBP (tylko banknoty)
b) z tytułu realizacji transakcji wymiany zawieranych z Bankiem w oparciu o negocjowany kurs wymiany
1, 2

7.

Wpłata gotówki w Oddziale Banku w pozostałych walutach

8.

Wpłata gotówki w PLN w Oddziale Banku z przewalutowaniem na walutę rachunku, gdy walutą rachunku jest

8.1

USD, EUR, CHF, GBP

1% kwoty

8.2

Pozostałe waluty obce (tylko banknoty)

2% kwoty

9.

Wpłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na walutę rachunku, gdy walutą wpłacaną jest

9.1

(oprócz PLN) USD, EUR, CHF, GBP

1% kwoty

9.2

Pozostałe waluty obce (tylko banknoty)
Od dyspozycji wypłat gotówkowych i przelewów dokonywanych z wpływów bieżących na rachunek w postaci wpłat
gotówkowych
Opłata za nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej 3

2% kwoty

10.
11.
12.

1% kwoty

1% kwoty min. 5 zł
0,2% kwoty

Opłata dodatkowa za wypłatę gotówkową w formie otwartej albo zamkniętej z rachunku bankowego
prowadzonego w Banku w przypadku braku wymaganego wcześniejszego awizowania wypłaty

60 zł

1

Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia.
2
w przypadku umów zawartych przez dniem 16.12.2013 obsługa gotówkowa walut innych niż EUR, USD, CHF oraz GBP oraz obrót gotówkowy w bilonie walutowym jest uzależniony od
postanowień umowy.
3
Prowizję pobiera się od awizowanej, a niepodjętej w terminie uzgodnionym z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty

ROZDZIAŁ 3. PROWIZJE I OPŁATY ZA PRZELEWY
Oddział 3.1 Przelewy krajowe w PLN

1.

2.

Przelew wewnątrzbankowy (na
rachunek innego klienta w Banku) i
przelew krajowy w PLN z rachunku w
PLN na rachunek w innym banku (z
wyłączeniem pomocniczo lokacyjnego)
Przelew wewnątrzbankowy (na
rachunek innego klienta w Banku) i
przelew krajowy z rachunku
pomocniczo lokacyjnego na rachunek w

w Oddziale Banku

System Bankowości
Internetowej

Centrum
Telefoniczne ( w
tym „Bankofon”)

Remote
Payment
Initiation
(MT101)

MultiCash

10 zł

1 zł

3 zł

3 zł

3 zł
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Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.
innym banku przez System Bankowości
Internetowej
Przelew między rachunkami własnymi
w Banku w PLN i walutowymi oraz
przelew wewnątrzbankowy z rachunku
walutowego (z wyłączeniem
pomocniczo lokacyjnego)
Przelew między rachunkami własnymi
w Banku w PLN z rachunku pomocniczo
lokacyjnego

3.

4.

10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5.

Przelew krajowy z rachunku
walutowego

15 zł

2 zł

n.d.

2 zł

n.d

6.

Przelew z rachunku bieżącego na
rachunek progresywny w PLN

0 zł

0 zł

0 zł

n.d.

0 zł

7.

Przelew z rachunku progresywnego na
rachunek bieżący w PLN

3 zł

3 zł

3 zł

n.d.

3 zł

8.

Przelew na rachunki ZUS, US z
rachunku w PLN (z wyłączeniem
pomocniczo lokacyjnego)

10 zł

3 zł

3
Uwaga: Nie dotyczy
przelewów do US
przez Bankofon

3 zł

0 zł 1/3 zł

9.

10.

Przelew na rachunki ZUS, US z
rachunku pomocniczo lokacyjnego
przez System Bankowości Internetowej
Przelew w PLN z przewalutowaniem z
rachunku walutowego na rachunek w
innym banku krajowym, w tym na
rachunki ZUS i US

2,90 zł

10 zł

2 zł

n.d.

3 zł

2 zł

15 zł

15 zł

Realizacja wysokokwotowych zleceń za
pośrednictwem systemu SORBNET
11.

12.

13.

14.
1

1) w kwocie równej lub wyższej niż
1.000.000 zł

15 zł

15 zł

15 zł
Uwaga: Nie dotyczy
przelewów
realizowanych przez
konsultanta

2) w kwocie niższej niż 1.000.000 zł

40 zł

40 zł

n.d.

25 zł

25 zł

30 zł

30 zł

n.d.

n.d.

30 zł

5 zł

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

10 zł

n.d

n.d

n.d

Czynności związane z wykonywaniem
stałej dyspozycji przelewu z Rachunku
Inwestora Giełdowego na rachunek
inwestycyjny w biurze maklerskim
(miesięcznie)
Administrowanie płatnościami Klienta
(za każdy dzień od każdej płatności –
niezależnie od opłaty za usługę) – nie
dotyczy zleceń przyjętych po sesji
ELIXIR z terminem realizacji w
następnym dniu roboczym
Przelew natychmiastowy

dotyczy tylko przelewów na rachunki ZUS

Oddział 3.2 Przelewy w walutach obcych oraz przelewy zagraniczne w PLN
w Oddziale Banku /
Centrum
Telefonicznym

System Bankowości
Internetowej

Remote Payment
Initiation (MT101)

Multicash

29zł

8 zł

n.d.

30 zł

2.

Realizacja polecenia wypłaty SEPA – do dnia
13.12.2019
Przelew SEPA – od dnia 14.12.2019

10 zł

1 zł

n.d.

3 zł

3.

Przelew SEPA przyspieszony – do dnia 13.12.2019

29zł

8 zł

n.d.

3 zł

4.

Przelew SEPA przyspieszony – od dnia 14.12.2019

10 zł

n.d.

3 zł

5.

Przelew Target – do dnia 13.12.2019

n.d.

1 zł
40 zł*
* przelew tylko w
BiznesPl@net

n.d.

n.d.

n.d.

40 zł

n.d.

n.d.

n.d.

15 zł

n.d.

n.d.

n.d.

15 zł

n.d.

n.d.

10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1.

6.
7.
8.
9.

Przelew Target do kwoty 250 tys. EUR – od dnia
14.12.2019
Przelew Target powyżej kwoty 250 tys. EUR – od dnia
14.12.2019
Przelew Target, lub przyspieszony przelew w EUR na
Obszar EOG powyżej kwoty 250 tys. EUR – od dnia
14.12.2019
Przelew w walucie obcej na rachunek własny w Banku
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Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.
Przelew zagraniczny ze standardową datą waluty w
PLN lub w walucie obcej, albo w walucie obcej na
0,25% kwoty min.
0,20% kwoty min. 15
0,20% kwoty min.
0,20% kwoty min. 15
10.
rachunek w innym banku (pobierana w przypadku
25zł max. 200 zł 1
max. 100 zł 2,4
15 max. 100 zł 2,4
max. 100 zł 2,4
zastosowania opcji kosztowej SHA lub OUR)
realizowany
Przyśpieszony przelew zagraniczny z rachunków
bankowych każdego rodzaju w PLN lub w walucie
0,65% kwoty min.
11.
obcej, albo w walucie obcej na rachunek w innym
0,55% kwoty min. 100 zł max 400 zł
100 zł max 400 zł
banku (pobierana w przypadku zastosowania opcji
kosztowej SHA lub OUR)
Przelew do innego banku za granicę w PLN lub w
walucie obcej oraz w kraju w walucie obcej ze
12.
standardową datą waluty, albo przyspieszony – opcja
0,55% min 100 zł max. 400 zł
kosztowa BEN (koszty pokrywa odbiorca poprzez
pomniejszenie kwoty transferu)
Opłata dodatkowa za przelew wychodzący w
przypadku, gdy koszty banków pośredniczących
13.
100 zł 3
pokrywa zleceniodawca – opcja kosztowa OUR.
Prowizja obciąża zleceniodawcę
Opłata z tytułu dodatkowych czynności związanych z
obsługą zleceń – niespełniających standardu STP –
14.
Regulamin rachunków dla podmiotów prowadzących
40 zł
działalność gospodarczą w BNP Paribas Bank Polska
S.A.
Realizacja przelewu otrzymanego z zagranicy, lub w
walucie z banku krajowego, na rachunek Klienta
15.
prowadzony w Banku – opcja kosztowa SHA, BEN
20 zł
(prowizja obciąża rachunek Klienta prowadzony przez
Bank)
Realizacja przelewu w walucie EUR z Obszaru EOG, na
16.
rachunek klienta prowadzony w Banku - od dnia
0 zł
14.12.2019
Realizacja przelewu otrzymanego z zagranicy, lub w
walucie z banku krajowego, na rachunek Klienta
prowadzony w Banku – opcja kosztowa OUR (prowizję
17.
125 zł
pokrywa bank zlecający/zleceniodawca,) - stawki
prowizji naliczane są od wartości kwoty polecenia
wypłaty z zagranicy
1
w pakietach: Biznes Profit Moja Firma, Fortis Connect, Profesjonalista, Biznes Profit Class, Fortis Class, Biznes Profit Premium, Fortis Premium/Fortis Premium FX,
Biznes Profit Organizacja prowizja wynosi 0,35% kwoty min. 60 max. 200 zł
2
w pakietach: Biznes Profit Class, Fortis Class, Biznes Profit Premium, Fortis Premium/Fortis Premium FX, Biznes Profit Organizacja prowizja wynosi 0,35% kwoty
min. 60 max. 200 zł
3
w pakietach: Biznes Profit Moja Firma, Fortis Connect, Profesjonalista, Biznes Profit Class, Fortis Class, Biznes Profit Premium, Fortis Premium/Fortis Premium FX,
Biznes Profit Organizacja prowizja wynosi 0,15% kwoty min. 50 max. 400 zł
4
w pakietach: Biznes Profit Moja Firma, Fortis Connect, Profesjonalista prowizja wynosi 0,20% kwoty min. 30 max. 200 zł

Oddział 3.3 Potwierdzenie realizacji przelewu

1.2

Wydanie potwierdzenia pojedynczego zrealizowanego przelewu lub potwierdzonej kopii pojedynczego
zlecenia przelewu:
W terminie późniejszym niż niezwłocznie po zaksięgowaniu, jednak nie później niż do 3-ch miesięcy od
daty księgowania
W terminie przekraczającym 3 miesiące od daty księgowania

12 zł

2.

Zawiadomienie telefoniczne o niezrealizowaniu płatności z powodów leżących po stronie Zleceniodawcy

10 zł

3.

Przesłanie/wydanie potwierdzenia zrealizowania dyspozycji z rachunku Klienta
Wydanie na prośbę Klienta potwierdzenia realizacji przelewu (wtórnika dokumentu) dokonanego za
pośrednictwem Systemem Bankowości Internetowej
Uwaga: Dotyczy również potwierdzenia realizacji stałego zlecenia

10 zł

1.
1.1

4.

5.

8 zł

1,5 zł od każdego potwierdzenia

Przekazanie na adres korespondencyjny pisemnej informacji o odmowie realizacji zlecenia w przypadku,
gdy odmowa realizacji zlecenia jest uzasadniona

5 zł

Oddział 3.4 Polecenia zapłaty
Opłaty pobierane od płatnika

System Bankowości Internetowej

1.

Obciążenie rachunku płatnika kwotą otrzymanego polecenia zapłaty

2.

Odmowa przez bank wykonania polecenia zapłaty w związku z brakiem środków na rachunku płatnika

3 zł

3.

Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty przed realizacją, na wniosek płatnika

5 zł

4.

Zwrot środków z tytuły zrealizowanego polecenia zapłaty, na wniosek płatnika
Blokada realizacji poleceń zapłaty
UWAGA: Opłatę pobiera się od czynności ustanowienia blokady na każdym rachunku

5 zł

5.

1,50 zł

50 zł

Oddział 3.5 Zlecenia stałe
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Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.

1.

Realizacja płatności w ramach zlecenia stałego ustanowionego pomiędzy dowolnymi rachunkami
prowadzonymi przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

0 zł

2.

Realizacja płatności w ramach zlecenia stałego na rachunki w innym banku krajowym, złożonego za
pośrednictwem Oddziału i System Bankowości Internetowej

3 zł

4.

Zdefiniowanie/zmiana/odwołanie stałego zlecenia płatniczego z rachunku bankowego w formie
elektronicznej

5.

Zdefiniowanie/zmiana/odwołanie stałego zlecenia płatniczego z rachunku bankowego w formie
papierowej

0 zł

0 zł

Oddział 3.6 Zmiana warunków zlecenia, reklamacje

Korekta danych lub anulowanie (odwołanie) przelewu
wychodzącego na wniosek zleceniodawcy (jeżeli jest to możliwe)
– po otrzymaniu zlecenia telekomunikacyjnego przez Bank, a
przed jego wysłaniem do innego banku
– po otrzymaniu zlecenia przelewu na rachunek beneficjenta
prowadzony w Banku
Korekta danych, odwołanie lub zwrot przelewu z przyczyn
niezależnych od Banku, wyjaśnienie szczegółów płatności
wychodzących i otrzymanych, potwierdzenie uznania rachunku
odbiorcy, wyjaśnienie naliczonych kosztów oraz udzielenie innych
wyjaśnień dotyczących płatności na wniosek Klienta
– po wysłaniu zlecenia telekomunikacyjnego przez Bank do innego
banku
- po realizacji zlecenia przelewu i zaksięgowaniu środków na
rachunku beneficjenta prowadzonego w Banku

1.

2.

Przelewy krajowe w PLN lub przelewy w
EUR na Obszarze EOG

Przelewy w walutach obcych oraz
przelewy zagraniczne w PLN

10 zł

100 zł

50 zł nie więcej niż 50% kwoty przelewu

200 zł + koszty rzeczywiste banku

Prowizja za czynności opisane w punktach 1 – 2 nie jest pobierana, jeżeli stwierdzono błąd leżący po stronie BNP Paribas Bank Polska S.A.

ROZDZAIŁ 4. OPŁATY I PROWIZJE ZA POZOSTAŁE, NIESTANDARDOWE USLUGI

Koszt wygenerowania wyciągu (za sztukę)
Sporządzenie i dostarczenie wyciągu
1.

2.

1

a) Udostępniany w Bankowości elektronicznej

0,00 zł

b) Przesłany mailem (E-Korespondencja )2

0,50 zł

c) Przesłany przesyłką pocztową na adres korespondencyjny

10 zł

d) Odbiór w jednostce Banku

25 zł

Sporządzenie duplikatu dokumentu (wydruk systemowy, kopia wyciągu)

10 zł

Przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady środków na rachunkach Klienta z tytułu:
3.

a) zabezpieczenia umów zawieranych przez Klientów

100 zł

b) zgłaszanego przez Klienta z wyłączeniem zajęć komorniczych

100 zł

4.

Użytkowanie tokena (miesięcznie od każdego wydanego tokena):

4.1

a) jednego

0 zł

4.2

10 zł

5.

b) każdego kolejnego
Zastrzeżenie tokena

6.

Odblokowanie tokena

7 zł
49 zł

8.

Udostępnienie możliwości zawierania Transakcji Lokacyjnych
Uwaga: Opłata pobierana jednorazowo w chwili udostępnienia Klientowi możliwości zawierania
Transakcji Lokacyjnych
Prowadzenie rachunku dotacyjnego (opłata miesięczna)3

9.

Rachunek Powierniczy, Rachunek Escrow

10.

Otwarcie i prowadzenie rachunku Inwestora Giełdowego w PLN (opłata miesięczna)

11.

Zmiana pakietu

12.

Zmiana karty wzorów podpisów do rachunku/karty dysponowania rachunkami

7.

13.

14.

0 zł

50 zł6
wg. umowy
20 zł
150 zł

3,4

15 zł

Pełnomocnictwo:
Udzielenie pełnomocnictwa

20 zł

5

Modyfikacja pełnomocnictwa

20 zł

5

Odwołanie pełnomocnictwa

20 zł

5

Wydanie potwierdzenia zgodności:
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14.1

Podpisu ze wzorem w karcie wzorów podpisów do rachunku/karcie dysponowania rachunkami

10 zł

14.2

Dla danych audytorów Klientów oraz innych instytucji finansowych

35 zł

15.

Potwierdzenie salda na rachunku na dzień bieżący
Wystawienie dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę do obciążenia lub uznania rachunku
Klienta z tytułu różnic kasowych we wpłacie w PLN lub w walucie obcej
Sporządzenie i przesłanie kopii dowodu dokonania transakcji przy użyciu karty debetowej lub
obciążeniowej
Pozostałe opłaty za czynności niestandardowe, nieprzewidziane w Taryfie Prowizji i Opłat

15 zł

16.
17.
18.

20 zł
30 zł
Do negocjacji

Sporządzenie i wysłanie do Klienta informacji o zaległości w spłacie z tytułu należnych kwot, tj.:
19.

1) kapitału i odsetek – nieautoryzowane saldo debetowe

50 zł

2) prowizji i opłat oraz innych kosztów,

20.

Uwaga: Opłatę pobiera się od Klienta, od każdego wysłanego wezwania przesyłką pocztową
Opłata za przyjęcie do realizacji zajęcia egzekucyjnego/ zabezpieczającego

200 zł

21.

Opłata za realizację zajęcia egzekucyjnego/ zabezpieczającego – pobierana za każdy przelew

20 zł

22.

Sprawdzanie salda:

22.1

1) w bankomatach wymienionych w wykazie dostępnym na stronie internetowej Banku

22.1

2) w pozostałych bankomatach w kraju

23.

Każdorazowe przekroczenie ustalonego Limitu Dziennego Wpłat Zamkniętych

0 zł
1 zł
200 zł

Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z opłatą za wpłatę gotówkową
24.
25.
26.

Wystawienie protokołu różnicy kasowej występującej po przeliczeniu wpłaty gotówkowej
zamkniętej
Opłata dodatkowa za wypłatę gotówkową w formie otwartej
albo zamkniętej z rachunku bankowego prowadzonego w Banku w przypadku braku wymaganego
wcześniejszego awizowania wypłaty
Opłata za nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej

10 zł
60 zł

0,2% kwoty

Uwaga: Prowizję pobiera się od awizowanej, a niepodjętej kwoty uzgodnionej z Bankiem

28.

Sporządzenie na życzenie Klienta dodatkowego wyciągu do rachunku w formie papierowej
odbieranego osobiście lub przez uprawnioną osobę w Oddziale Banku
Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym

29.

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest
dopisanie odsetek
Usługa Identyfikacji Płatnika (obsługa płatności masowych otrzymywanych na rzecz Klienta)

27.

30.

25 zł
50 zł

wg umowy

Udostępnienie elektronicznej platformy walutowej

0 zł

Wypłaty z bankomatów:
1) znajdujących się w Oddziałach Banku
31.

32.
33.

0 zł

3) pozostałych w kraju

3 % min. 5 zł

4) pozostałych za granicą
Wpłata gotówki w PLN na rachunek własny we wpłatomacie Banku znajdującym się w Oddziale
Banku

3 % min. 5 zł
0 zł

Opłata windykacyjna (monit)

30 zł

1

Opłaty nie pobiera się za sporządzenie i wysłanie jednego wyciągu w miesiącu od Klienta bez względu na kanał dostarczania wyciągu.
2
Opłata za każdy mail do Klienta na adres mailowy (wiele adresów mailowych traktowane są jako odrębne wysyłki z odrębnie naliczoną opłatą)
3
opłata pobierana będzie z rachunku bieżącego
4
Opłata pobierana każdorazowo za zmianę pakietu z wyższą stawką opłaty za prowadzenie pakietu na pakiet z niższą stawką opłaty za prowadzenie pakietu.
5
wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującej w chwili przyjęcia transakcji do realizacji
6
dla rolników indywidualnych oplata wynosi 9 zł

ODDZIAŁ 4.1 Opłaty za wystawienie zaświadczeń, opinii, informacji stanowiących tajemnice bankową
sporządzanych dla organów, instytucji, biegłego rewidenta, sądu cywilnego, komornika sądowego oraz na
wniosek Klienta Banku

1.

2.
3.
4.

Sporządzenie i przekazanie pisemnej informacji,
w szczególności o rachunkach bankowych, obrotach lub
saldach na takich rachunkach, o kredytach lub pożyczkach Klienta BNP Paribas Bank Polska S.A.
na żądanie sądu cywilnego:
1) negatywnej

30 zł za każdą informację

2) pozytywnej, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3

80 zł za każdą informację

Sporządzenie i przekazanie komornikowi sądowemu pisemnej informacji o rachunkach
bankowych oraz saldach
w zakresie instrumentów finansowych Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.
Sporządzenie i przekazanie biegłemu rewidentowi pisemnej informacji o rachunkach bankowych
oraz saldach
w zakresie instrumentów finansowych Klientów Banku B BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta

100 zł za każdą informację
200 zł za każdą informację
100 zł

Uwaga1: dotyczy informacji o jednym rachunku bankowym

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony |
www.bgzzbnpparibas.pl
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Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.

5.
5.1
5.2
5.3

Uwaga2: Opłaty nie pobiera się za wydanie zaświadczenia
o numerze rachunku bankowego celem przedłożenia
w Urzędzie Skarbowym lub w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa lub w Agencji Rynku Rolnego
Ogólna opinia bankowa o produktach Klienta
Opinia o rachunkach

100 zł

Opinia o rachunkach i kredytach

150 zł

6.

Opinia o rachunkach, kredytach i kredytach Stock Credit i Wholesale
Uwaga: Opłaty nie pobiera się za wydanie zaświadczenia
o numerze rachunku bankowego celem przedłożenia
w Urzędzie Skarbowym lub w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa lub w Agencji Rynku Rolnego
Sporządzenie odpisu obrotów i wydruku historii transakcji na jednym rachunku bankowym:

6.1

Za rok bieżący, od każdej strony

6.2

Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej

200 zł

5 zł

Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury
dla potrzeb spraw karnych, karno- skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter
alimentacyjny.
7.

Sporządzenie opinii dla audytora Klienta

150 zł

Sporządzenie kserokopii dokumentu, duplikatu dokumentu, zaświadczenia oraz innych: opinii,
odpisów, potwierdzeń, dokumentów księgowych i kopii (od każdego dokumentu)
Ostatnich
dwunastu
miesięcy
min. 20
zł max.
50 zł

Na wniosek Klienta lub innego upoważnionego zleceniodawcy w oparciu o informacje z okresu
(opłatę ponosi zleceniodawca)
8.

Na wniosek innego Banku, organizacji lub instytucji: Bank pobiera opłatę za przygotowywanie,
sporządzanie i przekazywanie na wniosek innego Banku, organizacji lub instytucji informacji w
zakresie dopuszczonym przez Prawo bankowe i inne przepisy prawa, w tym informacji
stanowiących tajemnicę bankową (przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową
dotyczy wyłącznie uprawnionych przez ustawę osób, organów i instytucji).

Wcześniejszego niż ostatnie
dwanaście miesięcy (za każdy
rozpoczęty rok)
min. 50 zł max. 100 zł

min. 100 zł

Opłatę ponosi zleceniodawca. Opłaty nie pobiera się od podmiotów ustawowo zwolnionych z
opłat.

ROZDZIAŁ 5. OPŁATY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ, CENTRUM TELEFONICZNYM
1.

Abonament System Bankowości Internetowej (opłata miesięczna)

2.

Abonament Centrum Telefonicznego (m-c)

3.

Powiadomienia SMS

4.

Kody autoryzacyjne SMS

5.

Wysłanie pakietu startowego przesyłką pocztową

6.

Wysłanie pakietu startowego przesyłką kurierską

7.

Wydanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna)

8.

Wydanie czytnika kart kryptograficznych
Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna),
czytnika kart kryptograficznych przesyłką zwykła lub poleconą.
Wysłanie nośnika klucza prywatnego (nośnik kryptograficzny USB lub karta kryptograficzna),
czytnika kart kryptograficznych przesyłką kurierską
Konsultacje techniczne BiznesPl@net – każda wizyta konsultanta firmy zewnętrznej na życzenie
Klienta w siedzibie firmy na terenie Polski
Opłata za dodanie nowego użytkownika BiznesPl@net, realizowane na podstawie wniosku
złożonego przez klienta w formie papierowej w oddziale banku

9.
10.
11.
12.

0 zł
0 zł
0,35 zł za każde powiadomienie
0 zł
0 zł
Wg kosztów rzeczywistych poczty kurierskiej
(opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki)
30 zł
100 zł
0 zł
Wg kosztów rzeczywistych poczty kurierskiej
(opłata uiszczana przy odbiorze przesyłki)
500 zł
50 zł

13.

Opłata za modyfikację zakresu uprawnień (w tym również schematów akceptacji) użytkownika
w BiznesPl@net (niezależnie od zakresu zmian), realizowane na podstawie wniosku złożonego
przez klienta w formie papierowej w oddziale banku

50 zł

14.

Dodawanie nowego użytkownika podczas wnioskowania przez klienta o system BiznesPl@net
lub w przypadku nadania uprawnień Administratorowi Użytkowników z jednoczesnym
włączeniem schematów do Zarządzania firmą/Podpisywania umów

0 zł

15.

Dodanie nowego użytkownika, modyfikacja zakresu uprawnień (w tym również schematów
akceptacji) użytkownika w BiznesPl@net (niezależnie od zakresu zmian), realizowane
samodzielnie przez Administratora Użytkowników w systemie BiznesPl@net

0 zł

ROZDZIAŁ 6. OPŁATY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM MULTICASH

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony |
www.bgzzbnpparibas.pl
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Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.

1.

Instalacja nowych wersji oprogramowania, dwie sesje szkolenia użytkowników w siedzibie
Klienta oraz serwis systemu w sytuacji, kiedy nieprawidłowości wynikają z winy Banku lub
niewłaściwego działania systemu MultiCash

0 zł

Dodatkowe prace serwisowe:
2.

a) Wizyta serwisanta

250 zł za rozpoczętą godzinę pracy

b) Dodatkowe szkolenia w siedzibie Klienta

150 zł za godzinę

c) Blok szkoleniowy w siedzibie Klienta (6 godzin)

800 zł

3.

Opłata za utrzymanie systemu MultiCash (opłata miesięczna)

500 zł

4.

Abonament miesięczny za użytkowanie systemu MultiCash

300 zł

ROZDZIAŁ 7. OPŁATY ZWIĄZANE Z CASH MANAGEMENT za usługę MBR i RPI
1.
2.
3.

Abonament miesięczny za usługę Zdalnego Raportowania (Multi Bank Reportin - MBR)
Abonament miesięczny za usługę Zdalnego Zarządzania Płatnościami (Remote Payment
Initiation - RPI)
Opłata za każdorazowe wykonanie dyspozycji z tytułu usługi aktywnej RPI

200 zł
200 zł
5 zł

ROZDZIAŁ 8. PROWIZJE I OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART
Debetowe

Obciążeniowe

Kredytowe
Visa

MasterCard
Multiwalutowa
Business (PLN)

Business (EUR)

0 zł

0 zł

0 EUR

n/d

n/d

n/d

Executive

Standard

Gold

podmioty
prowadzące
uproszczoną
księgowość

150 zł

300 zł

150 PLN

250 PLN

100 zł 1

n/d

0 zł

0 zł

0 PLN

0 PLN

0 zł

0 zł

n/d

n/d

150 zł

300 zł

150 PLN

250 PLN

0, zł 2/100 zł

0 zł 3/ 150 zł

10 zł

3 EUR

n/d

n/d

n/d

0 zł

0 EUR

1,50% kwoty

1,50% kwoty

0 zł

10 zł

2 EUR

10 zł

10 zł

10 zł

0 zł

0 EUR

0 zł

20 zł

5 EUR

20 zł

20 zł

20 zł

wg. kosztów rzeczywistych, min. 50
zł

wg. kosztów
rzeczywistych,
min. 12 EUR

wg. kosztów rzeczywistych,
min. 50 zł

wg. kosztów rzeczywistych,
min. 50 zł

wg. kosztów rzeczywistych, min.
50 zł

Business (PLN)

1.
2.
3.

Opłata za wydanie
karty
Opłata roczna za
użytkowanie karty w
pierwszym roku
Opłata roczna za
użytkowanie karty w
kolejnych latach

Business Standard

Standard /
Silver

podmioty
prowadzące
pełną
księgowość
150 zł

1

0/7 zł

4.

5.
6.

Opłata miesięczna za
użytkowanie
pierwszej 4 i każdej
kolejnej karty
debetowej

Transakcje
bezgotówkowe
Ponowne
generowanie kodu
PIN
Opłata za
dostarczenie kodu
PIN
- SMS

7.

- przesyłką pocztową
- przesyłką kurierską
na adres wskazany
przez Klienta

8.

9.

Opłata za
przygotowanie karty
(opłata pobierana w
przypadku
nieodebrania karty
lub odstąpienia od
umowy)
Wypłaty gotówki z
bankomatów
znajdujących się w
Oddziałach Banku

Uwaga: Opłata
nie jest
pobierana jeśli
zostaną
zrealizowane i
rozliczone w
danym cyklu
rozliczeniowym
transakcje
bezgotówkowe
na kwotę co
najmniej 500 zł

n/d

0 zł

150 zł

0 EUR

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony |
www.bgzzbnpparibas.pl
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Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.
10.

Wypłaty gotówki z
bankomatów w kraju

3% kwoty min. 5
zł

1,50% min. 10
zł

3% kwoty min.
1,5 EUR

3% kwoty; min. 5 zł

3% kwoty; min. 5 zł

3% kwoty; min. 5 zł

11.

Wypłata gotówki z
bankomatów za
granicą

3% kwoty min. 5
zł

1,50% min. 10
zł

3% kwoty min.
1,5 EUR

3% kwoty; min. 5 zł

3% kwoty; min. 5 zł

3% kwoty; min. 5 zł

0 zł

3% min. 10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

12.

13.

14.

Wypłata gotówki z
bankomatów Grupy
BNP Paribas S.A. (za
granicą)
Przekroczenie limitu
globalnego (opłata
pobierana jest w
terminie rozliczenia
transakcji)
Opłata za brak
środków na pokrycie
spłaty karty (opłata
pobierana jest w
terminie rozliczenia
transakcji)

n/d

n/d

15.

Awaryjna wypłata
gotówki za granicą

n/d

16.

Wydanie karty
zastępczej za granicą

n/d

17.
18.

19.

Opłata za
nieterminową
realizację Minimalnej
Kwoty Spłaty
Wydanie karty po
zastrzeżeniu
Dostarczenie
rachunku
potwierdzającego
realizację transakcji
kartą

20.

Przelew środków z
rachunku karty

23.

Rozłożenie spłaty
zadłużenia w ramach
planu ratalnego

24.

Sprawdzenie salda w
bankomatach

24.1

24.2

25.

26.

30 zł

- bankomatów
znajdujących się w
Oddziałach Banku
- w pozostałych
bankomatów w kraju
i pozostałe za granicą
Dostarczenie karty
przez Kuriera

28.

29

n/d

powyżej 5%
100 zł

40 zł

n/d

100 zł

n/d

100 zł

n/d

n/d

równoow.
Kwot 100
USD

n/d

n/d

n/d

równoow.
kwoty 180
USD

n/d

n/d

n/d

40 zł

0 zł

0 zł

n/d

0 zł

0 zł
30 zł

8 EUR

n/d

n/d

n/d

n/d

30 zł

30 zł

n/d

5% kwoty przelewu min 10 zł

n/d

2,5% od kwoty rozłożenia na
raty min 10 zł

0 zł

1 EUR

n/d

n/d

5 zł

1 zł

1 EUR

n/d

n/d

5 zł

wg. kosztów rzeczywistych, min. 50
zł

wg. kosztów
rzeczywistych,
min. 12 EUR

wg. kosztów rzeczywistych,
min. 50 zł

wg. kosztów rzeczywistych,
min. 50 zł

wg. kosztów rzeczywistych, min.
50 zł

0 zł

0 zł

0 zł

25 zł

25 zł

25 zł

10 zł

10 zł

n/d

n/d

n/d

n/d

Sporządzanie i
dostarczenie wyciągu
- do pobrania w
Systemie Bankowości
Internetowej

n/d
n/d
n/d

Duplikat wyciągu
Wypłata gotówkowa
w punkcie usługowo
handlowym (Płać
kartą i wypłacaj)
Wizyta w saloniku
lotniskowym
LoungeKey (stawka
za pojedynczą wizytę
jednej osoby) 6

powyżej 5%
100 zł

n/d

30 zł

- przesyłką pocztową
27.

n/d

0,5 zł

n/d

10 zł

3% min. 10
PLN

n/d

0,25 EUR

n/d

n/d

100

Oddział 8.1 Karty Przedpłacone

MasterCard Business
PLN 5

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony |
www.bgzzbnpparibas.pl

MasterCard Business
Walutowa EUR 5
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Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.
1.

Opłata za wydanie karty

2.

Opłata roczna za użytkowanie karty

0 zł

0 zł

0 zł

a)

podmioty prowadzące uproszczoną księgowość

10 zł

10 zl

10 zł

b)

podmioty prowadzące pełna księgowość

20 zł

20 zł

20 zł

c)

Opłata miesięczna za użytkowanie karty

0 zł

0 zł

0 zł

d)

Opłata za doładowanie karty
Wypłaty gotówki z bankomatów znajdujących się w
Oddziałach Banku

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0 zł

0 zł

0 zł

e)
f)

Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju

3% kwoty; min. 5 zł

3% kwoty; min. 5 zł

3% kwoty; min.5 zł

g)

Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów za granicą

3% kwoty; min. 5 zł

3% kwoty; min. 5 zł

3% kwoty; min. 5 zł

h)

Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej

0 zł

0 zł

0 zł

i)

Zmiana kodu PIN w bankomacie

0 zł

0 zł

0 zł

j)

Ponowne generowanie kodu PIN

10 zł

10 zł

10 zł

k)

Opłata za przetworzenie nieuzasadnionej reklamacji

0 zł

0 zł

0 zł

Bank nie pobiera opłaty pod warunkiem rozliczenia transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 1500 PLN w ciągu pierwszych dwóch pełnych okresów rozliczeniowych
2,3
W przypadku, gdy suma wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych i rozliczonych w ciągu 12 miesięcy od dnia ostatniej opłaty wyniesie 18.000 PLN.
4
Opłata miesięczna za użytkowanie pierwszej karty debetowej dotyczy tylko Klientów, którzy otworzą rachunek pomocniczy w PLN lub walutowy poza ofertą pakietową.
5
Karty przedpłacone MasterCard Business PLN oraz MasterCard Business EUR i USD są imienne (name)
6
opłata będzie pobierana w momencie udostępnienia usługi
W przypadku Kart VISA, przy transakcjach bezgotówkowych i gotówkowych dokonanych za granicą, do wartości transakcji doliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 3%
wartości transakcji. Prowizja zawarta jest w kwocie transakcji w PLN podanej na wyciągu, i nie jest ewidencjonowana, jako oddzielna pozycja
1

ROZDZIAŁ 9. TRANSAKCJE WYMIANY WALUT
1.

2.

Opłata stała z tytułu nie wywiązania się z warunków umowy transakcji wymiany walut

300 zł
USD i EUR oraz CHF
(tylko banknoty)
1% kwoty

Kupno/Sprzedaż walut obcych

pozostałe waluty
(banknoty)
2% kwoty

Prowizje nie dotyczą transakcji, których warunki są indywidualnie negocjowane

ROZDZIAŁ 10. PROWIZJE I OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSLUGĄ CZEKÓW, WEKSLII, DEPOZYTÓW RZECZOWYCH
Oddział 10.1 Obsługa czeków
1.

Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego (od każdego czeku)

2.

Inkaso:

2.1

Czeku rozrachunkowego lub gotówkowego (opłatę pobiera się za przyjęcie czeku do inkasa)

2.2

Czeku w obrocie zagranicznym (prowizję pobiera się w chwili przyjęcia czeku)

3.

Administrowanie czekami przyjętymi do „inkasa” przez Oddział Banku

50 zł
20 zł
0,50% kwoty czeku min. 30 zł max.
300 zł
10 zł od każdego czeku

Uwaga: Opłatę pobiera się od podawcy czeku

5.1

Dodatkowa opłata przy inkasie czeków w walutach obcych tytułem opłat i prowizji banków zagranicznych
pośredniczących w zapłacie
Skup czeków bankierskich wystawionych przez banki posiadające rachunek LORO w BNP Paribas S.A. i
trasowane na BNP Paribas Bank Polska S.A., wystawione na rzecz Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.
oraz pozostałych, dla których pokrycie zostało z góry przekazane przez bank wystawcy na rachunek BNP
Paribas Bank Polska S.A.:
Czeki w PLN

5.2

Czeki w walutach obcych

6.

Odmowa zapłaty za czek walutowy (np. czek bez pokrycia)

4.

5.

7.

Do wysokości faktycznego obciążenia z
kwoty czeku przez banki zagraniczne

20 zł
0,50% kwoty czeku min. 20 zł max.
100 zł
Wg faktycznie poniesionych kosztów;
min. 50 zł

Wydanie książeczki czekowej posiadaczowi rachunku w Banku (czeki w obrocie krajowym; 1-50 szt. czeków)

15 zł

Uwaga: dotyczy Jednostek Samorządu Terytorialnego
8.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych

40 zł

Dokonanie zastrzeżenia czeków i blankietów czekowych w Oddziałach Banku

40 zł

Odwołanie zastrzeżenia czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

40 zł

Oddział 10.2 Obsługa weksli
1.

Weksle złotówkowe (przedstawienie weksli do zapłaty, zgłoszenie do protestu, inkaso weksla itp.)

2.

Przedstawienie do zapłaty weksli walutowych (kosztami obciążony jest bank zlecający)

3.

Protest weksli walutowych

50 zł
0,10% kwoty weksla min. 50 zł
wg faktycznie poniesionych kosztów + 450 zł

ROZDZIAŁ 11. Inne czynności w obrocie krajowym
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony |
www.bgzzbnpparibas.pl
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Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.
1.

Za wydanie pierwszego klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego BNP Paribas Bank Polska S.A.

0 zł

2.

Za wydanie kolejnego klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego BNP Paribas Bank Polska S.A.

20 zł

3.
4.
5.

Za wydanie klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego Banku w przypadku utraty poprzedniego lub

300 zł

niezwrócenie na żądanie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Za wydanie klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego sortowni zewnętrznej

80 zł

Wystąpienie o zwrot błędnie przelanych środków na rachunek prowadzony w innym banku lub wymiana
informacji z innym bankiem, ZUS lub Pocztą Polską w sprawie błędnie przelanych środków.

50 zł

ROZDZIAŁ 12. Usługi realizowane w formie komunikatu SWIFT
Lp.
1.

Rodzaj czynności/opłaty/prowizji

Stawka opłaty / prowizji

Opłata miesięczna za usługę Remote Payment Initiation (składanie zleceń w formie komunikatów SWIFT MT101
z dyspozycją obciążenia rachunku prowadzonego przez Bank )

400 zł

Uwaga: Za realizację płatności w ramach usługi pobiera się opłaty zgodnie z Taryfą, odpowiednio za realizację
przelewu krajowego zleconego za pośrednictwem kanału elektronicznego i realizację polecenia wypłaty za granicę
lub do banku krajowego zleconego za pośrednictwem kanału elektronicznego

2.

Opłata za wysłanie pojedynczego zlecenia płatniczego w formie komunikatu MT101 z dyspozycją obciążenia
rachunku prowadzonego w innym banku (usługa aktywna Remote Payment Inititaion)

10 zł

3.

Opłata miesięczna za wysyłanie wyciągu MT940 z jednego rachunku wraz z przekazaniem na wskazany adres
SWIFT (Multi Bank Reporting)

200 zł

Uwaga: za wysyłanie wyciągów MT940 na kolejny adres SWIFT pobierana jest oddzielna opłata

ROZDZIAŁ 13. Rachunki lokacyjne*
Rachunek lokacyjny Agro Eskalacja
1.

Otwarcie rachunku lokacyjnego

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku lokacyjnego

bez opłat

3.

Przelew z rachunku Agro Eskalacja na rachunek w PLN w BNP
Paribas Bank Polska S.A.

3 zł

4.

Realizacja przelewu z rachunku Agro Eskalacja na rachunek
bankowy prowadzony w innym banku krajowym

10 zł

5.

Wpłata własna gotówki w Oddziale Banku w formie otwartej na
rachunek lokacyjny w PLN w walucie rachunku

6.

Wypłata gotówki z rachunku lokacyjnego w PLN w Oddziale
Banku

Opłata/prowizja pobierana zgodnie z wysokością stawki za wpłatę własną gotówki w
Oddziale Banku w formie otwartej na rachunek w PLN w walucie rachunku dla danego
pakietu/oferty
Opłata/prowizja pobierana zgodnie z wysokością stawki za wypłatę gotówki z
rachunku w PLN w Oddziale Banku dla danego pakietu/oferty

Rachunek lokacyjny Biznes Eskalacja

1.

Otwarcie rachunku lokacyjnego

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku lokacyjnego

bez opłat

3.

Przelew z rachunku Biznes Eskalacja na rachunek w PLN w BNP
Paribas Bank Polska S.A.

4.

Realizacja przelewu z rachunku Biznes Eskalacja na rachunek
bankowy prowadzony w innym banku krajowym

5.

Wpłata własna gotówki w Oddziale Banku w formie otwartej na
rachunek lokacyjny w PLN w walucie rachunku

6.

Wypłata gotówki z rachunku lokacyjnego w PLN w Oddziale
Banku

3 zł
25 zł

Opłata/prowizja pobierana zgodnie z wysokością stawki za wpłatę własną gotówki w
Oddziale Banku w formie otwartej na rachunek w PLN w walucie rachunku dla danego
pakietu/oferty

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony |
www.bgzzbnpparibas.pl

Opłata/prowizja pobierana zgodnie z wysokością stawki za wypłatę gotówki z
rachunku w PLN w Oddziale Banku dla danego pakietu/oferty

 
Nr Oddziału

PO/0154/2019
09.11.2019 zał.2a

Nr Klienta

scan

14/15

9220

Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczegółowe stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności
roszczenia.
* za czynności niewymienione w niniejszym rozdziale pobierane są prowizje i opłaty w wysokościach określonych pozostałych rozdziałach/oddziałach. Z dniem 8.11.2019 rachunki te
przechodzą do obsługi.

ROZDZIAŁ 14. Lokaty terminowe i automatyczna lokata overnight*
Lp.

Rodzaj czynności/usługi

Stawka
Lokaty terminowe

Rachunek automatycznej
lokaty overnight

1

2

1.

Otwarcie rachunku

2.

Prowadzenie rachunku

3.

Zmiana warunków umowy

4.

Przelew środków lub odsetek z lokaty na rachunek

3

4
0 zł
25 zł miesięcznie od każdego

0 zł

prowadzonego rachunku

x

10 zł

5 zł

x

0 zł

x

0 zł

x

0,15% kwoty, min. 15 zł

x

0,2% kwoty

x

25 zł

x

10 zł od pełnomocnictwa i od każdej jego

10 zł od pełnomocnictwa i od każdej

zmiany

jego zmiany

7,5 zł od każdej założonej lokaty

x

prowadzony przez inny bank
Uwaga 1: Prowizję pobiera się od zlecającego operację
Uwaga 2: Prowizja za przelew z lokaty walutowej jest pobierana
zgodnie ze stawkami dla przelewów w obrocie dewizowym
określonymi w Dziale V
5.

Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez Oddziały
Banku

6.

Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BNP Paribas
Bank Polska S.A. dokonywana z dniem upływu okresu umownego
lokaty terminowej

7.

Wypłata gotówkowa z rachunku bankowego prowadzonego
w BNP Paribas Bank Polska S.A. w przypadku niedokonania przez
Klienta wymaganego awizowania wypłaty
Uwaga 1: Prowizję pobiera się dodatkowo od kwoty wypłaty
stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania
wypłaty
Uwaga 2: Prowizję pobiera się w przypadku dokonania wypłaty
przed upływem okresu umownego lokaty terminowej

8.

Opłata za nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej

2

Uwaga 1: Prowizję pobiera się od awizowanej, a niepodjętej
kwoty uzgodnionej z BNP Paribas Bank Polska S.A.
Uwaga 2: Prowizję pobiera się w przypadku dokonania wypłaty
przed upływem okresu umownego lokaty terminowej
9.

Poszukiwanie rachunków lokat lub udzielenie pisemnej informacji
o saldzie

10.
11.

Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa
Realizacja stałej dyspozycji zakładania lokat Overnight w trybie
negocjacyjnego ustalania warunków transakcji

* za czynności niewymienione w niniejszym rozdziale pobierane są prowizje i opłaty w wysokościach określonych pozostałych rozdziałach/oddziałach

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony |
www.bgzzbnpparibas.pl
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