Документ про тарифікацію

Назва суб'єкта, що веде рахунок: BNP Paribas Bank Polska S.A.
Назва рахунку: Розрахунково-ощадний рахунок «Konto na Teraz»
Дата: 27 червня 2022 р.


Цей документ містить інформацію про комісійні платежі за користування послугами, пов'язаними
з платіжним рахунком. Він дає можливість порівняти ці комісійні платежі з комісійними
платежами за інші рахунки.



Додатково може застосовуватися оплата за користування послугами, пов'язаними з рахунком, які
не перелічені у цьому документі. Повну інформацію можна знайти у Тарифах комісійних платежів
та зборів банківських рахунків, картки та електронних каналів доступу для фізичних осіб та
Тарифах комісійних платежів та зборів відновлювального кредиту на особистому рахунку.



Також доступний безкоштовний глосарій термінів, які використовуються в цьому документі.

Послуга

Комісія

Загальні послуги, пов'язані з рахунком
Ведення рахунку

0 зл.

Платежі (за винятком платіжних карт)
Платіжне доручення

у PLN внутрішні, на рахунки в Банку, у тому
числі валютні:
у системі інтернет-банкінгу

0 зл.

у відділенні/кол-центрі

0 зл.

Переказ SEPA
Послуга недоступна
Закордонний
Послуга недоступна
Миттєвий переказ
Три перші перекази на місяць:
кожен наступний:
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0 зл.
5 зл.

Регулярне доручення

Пряме дебетування

Виконання регулярного доручення
Подання, зміна

0 зл.
0 зл.

Стягнення з рахунку суми отриманого
доручення прямого дебетування

0 зл.

Прийняття, зміна

0 зл.

Картки і готівка
Користування дебетовою карткою

Картка «Karta otwarta na Dzisiaj»
Mastercard – щомісяця:

Зняття готівки

0 зл.

Загальна річна оплата

0 зл.

у відділенні Банку:

0 зл.

у банкоматах:
у відділенні Банку
Planet Cash у Польщі

0 зл.
0 зл.

у інших банкоматах у Польщі

0 зл.

Послуга недоступна

Користування кредитною карткою

Кредити на поточному рахунку та пов'язані послуги
Кредит на поточному рахунку

Послуга недоступна
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ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ:
Ведення рахунку – уповноважений суб'єкт веде платіжний рахунок для використання клієнтом
Користування дебетовою карткою – уповноважений суб'єкт видає пов'язану з рахунком клієнта
платіжну картку для виконання платіжних транзакцій, за винятком транзакцій, що стягуються з коштів,
наданих за кредитом. Сума кожної транзакції, здійсненої за допомогою дебетової картки, стягується
безпосередньо з рахунку клієнта.
Користування кредитною карткою – уповноважений суб'єкт видає пов'язану з платіжним рахунком
клієнта
картку
для
виконання
платіжних
транзакцій
за
рахунок
наданих
кредитних коштів. Повна сума транзакцій, здійснених за допомогою кредитної картки протягом
узгодженого періоду, стягується повністю або частково з платіжного рахунку клієнта у визначений
день. Договір про кредит, укладений між суб'єктом та клієнтом, визначає, чи з клієнта будуть стягнені
відсотки за кредитом.
Кредит на поточному рахунку (овердрафт) – суб'єкт, який веде рахунок, та клієнт завчасно
домовляються, чи може клієнт користуватися кредитом в межах рахунку. Договір визначає
максимальну суму кредиту та розмір можливих комісійних платежів та відсотків, що стягуватимуться з
клієнта.
Доручення на переказ – за дорученням клієнта суб'єкт, який веде рахунок, здійснює переказ коштів з
рахунку клієнта на інший рахунок.
Регулярне доручення – за дорученням клієнта суб'єкт, який веде рахунок, регулярно здійснює
переказ коштів у визначеній сумі з рахунку клієнта на інший рахунок.
Пряме дебетування – розпорядження, видане банку кредитором, на переказ визначеної суми з
банківського рахунку боржника на банківський рахунок кредитора.
Зняття готівки – власник рахунку знімає готівку зі свого рахунку.
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