Dokument dotyczący opłat

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: BNP Paribas Bank Polska S.A.
Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowy Konto Dobrze Oszczędnościowe
Data: 14 grudnia 2019 r.


Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.



Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem,
które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć w Taryfie
Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów
detalicznych.



Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
0 zł

Prowadzenie rachunku

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Pierwsze w miesiącu

Polecenie przelewu

0 zł

Kolejne w miesiącu:
w PLN na rachunki własne Posiadacza,
realizowany przez:
oddział Banku

10 zł

System Bankowości
Internetowej / Centrum
Telefoniczne / Bankofon

0 zł

w PLN krajowy, realizowany przez:

1

oddział Banku

10 zł

System Bankowości Internetowej

10 zł

Centrum Telefoniczne / Bankofon

10 zł

Przelew SEPA realizowany przez:
Oddział Banku

10 zł

System Bankowości Internetowej

0 zł

w walucie obcej: na rachunki
w Banku, w tym własne,
realizowany przez:
oddział Banku

10 zł

System Bankowości Internetowej

0 zł

Przelew zagraniczny z opcją kosztową
SHA lub OUR:
Posiadacz Konta Bankowość
Prywatna Diamond
w Systemie Bankowości
Internetowej i w oddziale

0 zł

Posiadacz Konta Komfortowego
w Systemie Bankowości
Internetowej

0 zł

Pozostali Klienci
w Systemie Bankowości
Internetowej

0,20%
kwoty zlecenia
min. 30 zł
max. 200 zł

w oddziale

0,35%
kwoty zlecenia
min. 60 zł
max. 200 zł

Przelew zagraniczny z opcją kosztową BEN:
0,55%
kwoty zlecenia
min. 100 zł
max. 400 zł

Zlecenie stałe
Polecenie zapłaty

Usługa nie jest dostępna
Usługa nie jest dostępna
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Karty i gotówka
Wypłata gotówki

Pierwsza w miesiącu
Kolejna w miesiącu

Użytkowanie karty debetowej

Usługa nie jest dostępna

Użytkowanie karty kredytowej

Usługa nie jest dostępna

0 zł
10 zł

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Kredyt w rachunku bieżącym

Usługa nie jest dostępna

GLOSARIUSZ POJĘĆ:
Prowadzenie rachunku – uprawniony podmiot prowadzi rachunek płatniczy do użytkowania przez klienta
Użytkowanie karty debetowej – uprawniony podmiot wydaje kartę płatniczą umożliwiającą wykonywanie
transakcji płatniczych, z wyjątkiem transakcji w ciężar środków udostępnionych z tytułu kredytu, powiązaną
z rachunkiem klienta. Kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty debetowej jest pobierana w całości
bezpośrednio z rachunku klienta.
Użytkowanie karty kredytowej – uprawniony podmiot wydaje kartę płatniczą powiązaną z rachunkiem
płatniczym klienta, umożliwiającą wykonywanie transakcji płatniczych w ciężar środków udostępnionych z
tytułu kredytu. Pełna kwota transakcji dokonanych przy użyciu karty kredytowej w uzgodnionym okresie jest
pobierana w całości lub w części z rachunku płatniczego klienta w określonym dniu. Umowa o kredyt zawarta
między podmiotem a klientem określa, czy od klienta zostaną pobrane odsetki za kredyt.
Kredyt w rachunku bieżącym – podmiot prowadzący rachunek i klient umawiają się z góry, że klient może
zaciągać kredyt w ramach rachunku. Umowa określa maksymalną kwotę kredytu w rachunku oraz wysokość
ewentualnych opłat i odsetek pobieranych od klienta.
Polecenie przelewu – na zlecenie klienta podmiot prowadzący rachunek przelewa środki z rachunku klienta
na inny rachunek.
Zlecenie stałe – na zlecenie klienta podmiot prowadzący rachunek regularnie przelewa środki w określonej
wysokości z rachunku klienta na inny rachunek.
Polecenie zapłaty – polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela przelania
określonej kwoty z rachunku bankowego dłużnika na rachunek bankowy wierzyciela.
Wypłata gotówki – posiadacz rachunku pobiera gotówkę ze swojego rachunku.
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