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ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP£AT I PROWIZJI
1. U¿yte w Taryfie okreœlenia: „Bank” i „Taryfa” oznaczaj¹ odpowiednio: Bank Pocztowy S.A. oraz Taryfê op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów
detalicznych.
2. Nie pobiera siê op³at i prowizji:
1) od wp³at na wyodrêbnione konta celów charytatywnych w Banku,
2) od wp³at zwi¹zanych ze sp³at¹ zaci¹gniêtych w Banku. kredytów/po¿yczek i odsetek od kredytów/po¿yczek,
3) od aneksu do umów kredytów/po¿yczek, jeœli aneks sporz¹dzony jest z inicjatywy Banku.
3. Bank nie pobiera op³at za przygotowanie, sporz¹dzenie i przekazanie informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ w przypadku, gdy udzielenie informacji nastêpuje na ¿¹danie:
1) s¹du lub prokuratora w toku postêpowania karnego lub postêpowania w sprawie o przestêpstwo skarbowe,
2) prokuratora w sprawach dotycz¹cych wykorzystywania dzia³alnoœci banków do celów maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
4) osób upowa¿nionych uchwa³¹ Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego,
5) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzêdu kontroli skarbowej oraz naczelnika urzêdu skarbowego w zakresie uregulowanym w odrêbnych ustawach,
6) Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w sprawach dotycz¹cych numerów rachunków bankowych p³atników sk³adek oraz danych umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê posiadaczy tych
Rachunków,
7) Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji,
¯andarmerii Wojskowej, Stra¿y Granicznej, S³u¿byWiêziennej, Biura Ochrony Rz¹du w zwi¹zku z postêpowaniami sprawdzaj¹cymi prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie
informacji niejawnych;
8) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postêpowania przygotowawczego w sprawach o przestêpstwa lub czynnoœci wyjaœniaj¹cych w sprawach
o wykroczenia - w zakresie informacji przekazywanych na potrzeby tych postêpowañ,
9) organu S³u¿by Celnej wydane w zwi¹zku z tocz¹cym siê postêpowaniem o przestêpstwo skarbowe.
4. Rodzaj oraz wysokoœæ op³at i prowizji za czynnoœci zwi¹zane z realizacj¹ Umowy Bank ustala bior¹c pod uwagê nastêpuj¹ce czynniki:
1) wewnêtrzne koszty obs³ugi,
2) koszty us³ug œwiadczonych przez podmioty zewnêtrzne w zwi¹zku z realizacj¹ Umowy, w tym ceny energii, po³¹czeñ telekomunikacyjnych, us³ug pocztowych i rozliczeñ
Miêdzybankowych,
3) wskaŸnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych publikowany przez G³ówny Urz¹d Statystyczny,
4) wysokoœæ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku, og³aszany przez G³ówny Urz¹d Statystyczny,
5) zakres i/lub formê œwiadczonych us³ug zwi¹zanych z Umow¹,
6) wymagan¹ do realizacji Umowy funkcjonalnoœæ w zakresie produktów i us³ug ni¹ objêtych oraz wymagania systemowe w tym zakresie,
7) obowi¹zuj¹ce przepisy prawa,
8) dobre praktyki sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹ce z rekomendacji i zaleceñ organów nadzoru oraz Zwi¹zku Banków Polskich.
5. Bank z zastrze¿eniem ust. 7 dokonuje zmiany wysokoœci op³at i prowizji w Taryfie dla produktów kredytowych w przypadku:
1) wzrostu lub obni¿enia cen towarów i us³ug o co najmniej 0,5% liczone rok do roku, bior¹c pod uwagê miesiêczne wskaŸniki cen towarów i us³ug konsumpcyjnych publikowane przez
G³ówny Urz¹d Statystyczny, analizowane w okresie pó³rocznym,
2) wzrostu lub obni¿enia wysokoœci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku, og³aszanego miesiêcznie przez G³ówny Urz¹d
Statystyczny, o co najmniej 1%, liczone rok do roku, analizowane w okresie pó³rocznym,
3) zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, maj¹cych wp³yw na wysokoœæ op³at i prowizji stosowanych przez Bank,
4) zmiany praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cej z rekomendacji i zaleceñ organów nadzoru, Zwi¹zku Banków Polskich lub innego uprawnionego organu, maj¹c¹
wp³yw na wysokoœæ op³at i prowizji stosowanych przez Bank.
6. Bank dokonuje analizy czynników, o których mowa w ust. 5, w terminie 45 dni od zakoñczenia ka¿dego pó³rocza kalendarzowego. Je¿eli w wyniku tej analizy zostanie stwierdzone
zaistnienie przes³anek do zmiany op³at i prowizji dla produktów kredytowych, Bank dokonuje odpowiednio podwy¿szenia lub obni¿enia obowi¹zuj¹cej op³aty/prowizji, na któr¹ ten
dany czynnik ma bezpoœredni lub poœredni wp³yw w zakresie adekwatnym do wp³ywu tych zmian na wysokoœæ dotychczasowych op³at/prowizji za dan¹ us³ugê.
7. Bank mo¿e podj¹æ decyzjê o niepodwy¿szaniu op³at lub prowizji dla produktów kredytowych pomimo zaistnienia przes³anek do ich podwy¿szenia, ale zastrzega sobie wówczas prawo
do uwzglêdnienia wzrostu wskaŸników okreœlonych w ust.5 pkt 1) i 2) za ten okres przy kolejnej zmianie op³at/prowizji, dla produktów kredytowych dokonanej zgodnie z postanowieniami
ust. 6.
8. Bank zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia dla produktów kredytowych nowych op³at i prowizji w Taryfie w przypadku:
1) zwiêkszenia w granicach uzgodnionych z Kredytobiorc¹ zakresu i/lub formy œwiadczonych us³ug zwi¹zanych z Umow¹,
2) zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa nak³adaj¹cych na Bank dodatkowe obowi¹zki zwi¹zane z zawarciem lub realizacj¹ Umowy,
3) zmiany praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cej z rekomendacji i zaleceñ organów nadzoru, Zwi¹zku Banków Polskich lub innego uprawnionego organu,
nak³adaj¹cych na Bank dodatkowe obowi¹zki zwi¹zane z zawarciem lub realizacj¹ Umowy.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Nowa stawka op³at i prowizji, a tak¿e nowo wprowadzone op³aty i prowizje dla produktów kredytowych obowi¹zuj¹ w terminie wskazanym w pisemnym zawiadomieniu wys³anym
do Kredytobiorcy i Porêczycieli. Zawiadomienie bêdzie wys³ane do Kredytobiorcy i Porêczycieli nie póŸniej ni¿ na 2 miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ wejœcia w ¿ycie nowej stawki czy te¿
nowej op³aty/prowizji. Ponadto, informacja o zmianie op³at i prowizji dostêpna bêdzie na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl oraz w placówkach Banku i w placówkach
pocztowych.
Bank z zastrze¿eniem ust. 12 dokonuje zmiany wysokoœci op³at i prowizji dla pozosta³ych produktów i us³ug œwiadczonych przez Bank, w tym w szczególnoœci dla rachunków i
lokat w przypadku:
1) wzrostu lub obni¿enia cen towarów i us³ug o co najmniej 0,5% liczone rok do roku, bior¹c pod uwagê miesiêczne wskaŸniki cen towarów i us³ug konsumpcyjnych publikowane
przez G³ówny Urz¹d Statystyczny, analizowane w okresie pó³rocznym,
2) wzrostu lub obni¿enia wysokoœci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku, og³aszanego miesiêcznie przez G³ówny Urz¹d
Statystyczny, o co najmniej 1%, liczone rok do roku, analizowane w okresie pó³rocznym,
3) wzrostu lub obni¿enia kosztów obs³ugi produktów i us³ug œwiadczonych przez Bank, których op³aty lub prowizje dotycz¹ w tym rachunku i us³ug z nim zwi¹zanych w wyniku
zmiany cen rozliczeñ miêdzybankowych lub zmiany op³at ponoszonych przez Bank w zwi¹zku z wykonywaniem Umowy przez podmioty zewnêtrzne, o co najmniej 1% w stosunku
do kosztów z tego tytu³u obowi¹zuj¹cych w poprzednim okresie pó³rocznym,
4) zwiêkszenia lub zmniejszenia w zakresie uzgodnionym z Posiadaczem rachunku/Klientem Banku zakresu i/lub formy œwiadczonych us³ug zwi¹zanych z Umow¹,
5) zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, maj¹cych wp³yw na wysokoœæ op³at i prowizji stosowanych przez Bank,
6) zmiany praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cej z rekomendacji i zaleceñ organów nadzoru, Zwi¹zku Banków Polskich lub innego uprawnionego organu, maj¹c¹
wp³yw na wysokoœæ op³at i prowizji stosowanych przez Bank.
Bank dokonuje analizy czynników, o których mowa w ust. 10, w terminie 45 dni od zakoñczenia ka¿dego pó³rocza kalendarzowego. Je¿eli w wyniku tej analizy zostanie
stwierdzone zaistnienie przes³anek do zmiany op³at i prowizji dla pozosta³ych produktów i us³ug œwiadczonych przez Bank, w tym w szczególnoœci dla rachunków i lokat, Bank dokonuje
odpowiednio podwy¿szenia lub obni¿enia obowi¹zuj¹cej op³aty/prowizji, na któr¹ ten dany czynnik ma bezpoœredni lub poœredni wp³yw w zakresie adekwatnym do wp³ywu tych zmian
na wysokoœæ dotychczasowych op³at/prowizji za dan¹ us³ugê.
Bank mo¿e podj¹æ decyzjê o niepodwy¿szaniu op³at lub prowizji pomimo zaistnienia przes³anek do ich podwy¿szenia , ale zastrzega sobie wówczas prawo do uwzglêdnienia
wzrostu wskaŸników okreœlonych w ust.10 za ten okres przy kolejnej zmianie op³at/prowizji, dokonanej zgodnie z postanowieniami ust. 11.
Bank zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia nowych op³at i prowizji dla pozosta³ych produktów i us³ug œwiadczonych przez Bank, w tym w szczególnoœci dla rachunków i lokat
w przypadku:
1) zwiêkszenia w granicach uzgodnionych z Klientem zakresu i/lub formy œwiadczonych us³ug zwi¹zanych z Umow¹, a tak¿e na³o¿enia w uzgodnieniu z Klientem na Bank nowych
obowi¹zków zwi¹zanych z realizacj¹ Umowy lub wprowadzenia nowych produktów / us³ug,
2) zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa nak³adaj¹cych na Bank dodatkowe obowi¹zki zwi¹zane z zawarciem lub realizacj¹ Umowy,
3) zmiany praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cej z rekomendacji i zaleceñ organów nadzoru, Zwi¹zku Banków Polskich lub innego uprawnionego organu,
nak³adaj¹cych na Bank dodatkowe obowi¹zki zwi¹zane z zawarciem lub realizacj¹ Umowy.
Nowa stawka op³at i prowizji, a tak¿e nowo wprowadzone op³aty i prowizje obowi¹zuj¹ dla produktów innych ni¿ kredytowe w terminie wskazanym w pisemnym zawiadomieniu
wys³anym do Klientów Banku. Zawiadomienie bêdzie wys³ane do Klientów Banku w sposób okreœlony w Umowie nie póŸniej ni¿ na 2 miesi¹ce przed proponowan¹ dat¹ wejœcia w ¿ycie
nowej stawki czy te¿ nowej op³aty/prowizji. Ponadto, informacja o zmianie op³at i prowizji dostêpna bêdzie na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl oraz w placówkach Banku i w
placówkach pocztowych.
Wysokoœæ op³at odpowiadaæ bêdzie faktycznie ponoszonym przez Bank z tego tytu³u kosztom i faktycznej pracoch³onnoœci czynnoœci, za któr¹ jest pobierana op³ata.
Op³aty i prowizje s¹ pobierane zgodnie z treœci¹ Umowy lub Regulaminu danego produktu, którego dotycz¹. W przypadku rachunków walutowych op³aty i prowizje pobierane s¹
w ciê¿ar rachunku przy zastosowaniu kursu œredniego NBP obowi¹zuj¹cego w Banku w dniu transakcji.
Na ¿yczenie Klienta Bank mo¿e wykonaæ inne czynnoœci ni¿ wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania uzgodnionej uprzednio z Klientem prowizji lub op³aty
bankowej, o ile przepisy prawa nie stanowi¹ inaczej.
Niezale¿nie od czynników zmiany op³at i prowizji, o których mowa jest w ust. 5 i ust. 10, Bank zastrzega sobie prawo do czasowego obni¿ania op³at i prowizji w ramach promocji,
z zastrze¿eniem prawa wprowadzenia po zakoñczeniu trwania promocji dla produktów objêtych promocj¹, op³at i prowizji w wysokoœci obowi¹zuj¹cej dla danego produktu w okresie nie
objêtym promocj¹.
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 2 – PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 1. Rachunki oszczêdnoœciowo-rozliczeniowe
L.p.
1.
1.1.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

Tryb pobierania op³aty /prowizji

PROWADZENIE RACHUNKU
Op³ata za prowadzenie rachunku

miesiêcznie
1.2.

Minimalna ³¹czna wartoœæ transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami
wydanymi do konta w miesi¹cu, którego dotyczy op³ata za prowadzenie rachunku.

2.

PRZELEWY, ZLECENIA STA£E I POLECENIA ZAP£ATY
Przelew krajowy w z³otych1), realizowany przez:

2.1.

a) Placówkê Banku lub Poczty Polskiej / drog¹ korespondencyjn¹
b) telefon (konsultant)

od ka¿dego przelewu

c) Pocztowy24 / telefon (IVR)
2.2.

b) Pocztowy24

od ka¿dego przelewu

0 z³ lub 10 z³ / 5 z³
Op³ata 5 z³ dotyczy rachunku,
którego Posiadacz
ukoñczy³ 65 rok ¿ycia7).
Op³ata 10 z³ lub 5 z³ nie jest pobierana
w przypadku spe³nienia warunku
okreœlonego w pkt. 1.2.

15 z³

min. 300 z³

-

2,5 z³

0 z³

1,5 z³

0 z³

0 z³

0 z³

5 z³

0 z³

5 z³

0 z³

7 z³

0 z³

7 z³

0 z³

0 z³

0 z³

Przelew do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych lub Urzêdu Skarbowego realizowany przez:
a) Placówkê Banku lub Poczty Polskiej / drog¹ korespondencyjn¹
b) telefon (konsultant)

od ka¿dego przelewu

c) Pocztowy24
2.4.

Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

2.5.

Zlecenie realizowane systemem SORBNET

2.6.

Z³o¿enie/ modyfikacja/ odwo³anie zlecenia sta³ego, realizowane przez:
a) Placówkê Banku lub Poczty Polskiej/ drog¹ korespondencyjn¹/ telefoniczn¹ (konsultant)
b) za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

2.7.

Pocztowe Konto Bez Ograniczeñ

Przelew natychmiastowy w z³otych na rachunek w innym banku, realizowany przez:
a) telefon (konsultant)

2.3.

Bliskie Konto Pocztowe

od ka¿dego przekazu
od ka¿dego zlecenia

od ka¿dego zlecenia

7 z³ plus poniesiony przez Bank koszt wysy³ki
zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.6)
20 z³

0 z³

2,5 z³

0 z³

0 z³

0 z³

2,5 z³

0 z³

0 z³

0 z³

Z³o¿enie/ modyfikacja/ odwo³anie polecenia zap³aty d³u¿nika, realizowane przez:
a) Placówkê Banku lub Poczty Polskiej/ drog¹ korespondencyjn¹
b) za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24 (tylko modyfikacja i odwo³anie)

3.

WYP£ATY GOTÓWKOWE W Z£

3.1.

Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie
jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wyp³aty:

od ka¿dego zlecenia

za ka¿d¹ wyp³atê

7 z³
0 z³
Op³ata 5 z³ dotyczy rachunku, którego - pierwsze zlecenie wyp³aty w miesi¹cu,
7)
7
z³
ka¿de
kolejne
zlecenie wyp³aty
Posiadacz ukoñczy³ 65 rok ¿ycia
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L.p.
4.
4.1.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

Tryb pobierania op³aty /prowizji

Bliskie Konto Pocztowe

Pocztowe Konto Bez Ograniczeñ

jednorazowo

7 z³

7 z³

za ka¿de zapytanie

7 z³

7 z³

jednorazowo

0 z³

0 z³

a) miesiêcznego w formie elektronicznej

0 z³

0 z³

b) miesiêcznego w formie papierowej

7 z³

7 z³

0 z³

0 z³

US£UGI BANKOWOŒCI ELEKTRONICZNEJ: TELEKONTO / POCZTOWY24 / POCZTOWYSMS
Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24
listem na adres korespondencyjny

4.2.

Zapytanie o saldo rachunku za poœrednictwem Konsultanta 5)

5.

LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU

5.1.

Uruchomienie limitu debetowego

6.

WYCI¥GI Z RACHUNKU, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA

6.1.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu:

za ka¿dy wyci¹g

c) kwartalnego w formie papierowej
6.2.

Wygenerowanie wyci¹gu w Pocztowy 24, w placówce Banku lub placówce pocztowej

6.3.

Sporz¹dzenie odpisu: obrotów/ wyci¹gu/ transakcji na rachunku

6.4.

Pisemne upomnienie dotycz¹ce powstania zad³u¿enia na rachunku 2)

6.5.

Pisemne upomnienie/wezwanie do zap³aty dotycz¹ce przeterminowanego zad³u¿enia

6.6.

Sporz¹dzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia p³atniczego:

za ka¿dy odpis
4)

za ka¿de upomnienie bez wzglêdu
na liczbê adresatów,
do których jest kierowane upomnienie

0 z³

0 z³

15 z³

15 z³

nie wiêcej ni¿ 18 z³

3)

nie wiêcej ni¿ 18 z³

a) w formie elektronicznej (email)

0 z³

0 z³

b) w formie sms

0,20 z³

0,20 z³

2 z³

2 z³

7 z³

7 z³

c) telefonicznie

za ka¿de powiadomienie

d) w formie papierowej
7.

INNE

7.1.

Ustanowienie/odwo³anie dyspozycji na wypadek œmierci / pe³nomocnictwa do rachunku

7.2.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku z tytu³u zmiany rachunku z indywidualnego
na wspólny

7.3.

Wydanie dokumentów p³atniczych i/lub kopert

7.4.

Zastrze¿enie formularzy p³atniczych

7.5.

Przyjêcie i wykonanie dyspozycji klienta dotycz¹cej blok ady œrodków na rachunku bankowym

za ka¿de ustanowienie/odwo³anie

7 z³

7 z³

jednorazowo

20 z³

20 z³

za ka¿d¹ przesy³kê

7 z³

7 z³

za ka¿de zastrze¿enie

7 z³

7 z³

jednorazowo

20 z³

20 z³

3)

1) Nie dotyczy przelewów pomiêdzy rachunkami prowadzonymi w Banku.
2) Jako zad³u¿enie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych œrodków lub niesp³acenie przez Posiadacza/Wspó³posiadaczy w umówionym terminie nale¿nych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy w tym op³at i prowizji. Po wyst¹pieniu zad³u¿enia w wysokoœci minimum 30 z³ Bank
przesy³a Posiadaczowi/Wspó³posiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.
3) Op³ata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiœcie poniesionych przez Bank kosztów obejmuj¹ca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty zwi¹zane z monitorowaniem terminowoœci i obs³ug¹ sp³aty zad³u¿enia oraz koszt listu poleconego.
4)Jako zad³u¿enie przeterminowane Bank przyjmuje zad³u¿enie powsta³e w wyniku przekroczenia limitu debetowego lub nie sp³acenia w umówionym terminie kwoty dozwolonego debetu. Po wyst¹pieniu zad³u¿enia przeterminowanego w wysokoœci powy¿ej 20 z³ Bank przesy³a Posiadaczowi/
Wspó³posiadaczom upomnienie listem poleconym. W przypadku braku sp³aty zad³u¿enia przeterminowanego zgodnie z treœci¹ i w terminie wskazanym w upomnieniu, Bank wzywa Posiadacza/Wspó³posiadaczy do zap³aty d³ugu listem poleconym. Je¿eli Posiadacz/Wspó³posiadacze nie uregulowali
zad³u¿enia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zap³aty, Bank wysy³a powtórne wezwanie do zap³aty. Sp³ata wymaganej kwoty zad³u¿enia wynikaj¹cego z upomnienia powoduje zaniechanie wys³ania wezwania. Powtórne wezwanie do zap³aty wysy³ane jest do Posiadacza/
Wspó³posiadaczy po 64 dniu od wyst¹pienia zaleg³oœci przekraczaj¹cej 20 z³ i niesp³aconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zap³aty.
5) Op³ata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo sk³adaj¹ dyspozycjê dotycz¹c¹ operacji na rachunku (np. zlecaj¹ przelew do realizacji, sk³adaj¹ zlecenie sta³e, zak³adaj¹ lokatê, itp.). Op³ata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajêciem œrodków
przez komornika lub inn¹ instytucjê upowa¿nion¹ do zajêcia œrodków na rachunku.
6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostêpny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.
7) Bank zastosuje op³atê w wysokoœci 5 z³ równie¿ w przypadku, gdy jeden ze wspó³posiadaczy rachunku wspólnego ukoñczy³ 65 lat. Obni¿ona op³ata obowi¹zuje od miesi¹ca kalendarzowego, w którym minimum jeden ze wspó³posiadaczy rachunku ukoñczy³ 65 lat.
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 2 – PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 2. Karty p³atnicze - naklejka p³atnicza1)
Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

L.p.
1.

1)

Op³ata za naklejkê

Bliskie Konto Pocztowe,
Pocztowe Konto Bez Ograniczeñ,
Pocztowe Konto ZawszeDarmowe,
Pocztowe Konto Standard

Tryb pobierania op³aty /prowizji

miesiêcznie
(op³ata pobierana po zakoñczeniu miesi¹ca)

0,99 z³

2.

Op³ata za wydanie naklejki

jednorazowo

10 z³

3.

Wydanie kolejnego numeru PIN do naklejki

za ka¿dy PIN

5 z³

Produkt dostêpny od 1 marca 2017 r.

ROZDZIA£ 2. Karty p³atnicze
Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

L.p.

I.

KARTA P£ATNICZA DO RACHUNKU

1.

Op³ata za kartê

1.1

Tryb pobierania op³aty /prowizji

Bliskie
Konto
Pocztowe

Pocztowe
Konto
Bez Ograniczeñ

Konta wycofane z oferty:
Pocztowe Konto
ZawszeDarmowe,
Pocztowe Konto Standard,
Pocztowe Konto Nestor,
Pocztowe Konto Plus,

miesiêcznie
(op³ata pobierana
po zakoñczeniu miesi¹ca)

0 z³

0 z³

(op³ata 5 z³ nie jest pobierana
w przypadku spe³nienia
warunku
okreœlonego w pkt. 1.1.)

-

-

min. 300 z³;

Minimalna wartoœæ transakcji bezgotówkowych dokonanych kart¹, rozliczonych
na rachunku w miesi¹cu poprzedzaj¹cym naliczenie op³aty za kartê

2.

Sprawdzenie salda w bankomacie

3.

Wygenerowanie miniwyci¹gu w bankomacie sieci BZ WBK
(miniwyci¹g - lista do 10 ostatnich transakcji zrealizowanych kart¹ w ci¹gu ostatnich

0 z³ lub 5 z³

miesiêcznie

karty wydane do
Pocztowego Konta Nestor
- min 200 z³

za ka¿de sprawdzenie

1 z³

0 z³

1 z³

za ka¿dy miniwyci¹g

0 z³

0 z³

5 z³

za ka¿d¹ zmianê

0 z³

0 z³

1 z³

za ka¿dy PIN

5 z³

5 z³

5 z³
0 z³

2 miesiêcy)
4.

Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci BZ WBK

5.

Wydanie kolejnego numeru PIN do karty

6.

Wyp³ata gotówki we wskazanych sieciach bankomatów krajowych 1)

2 z³

0 z³

7.

Pozosta³e wyp³aty gotówki na terenie kraju 2)

2 z³

0 z³

5 z³

8.

Wyp³ata gotówki za granic¹ 2)

1% min. 5 z³

1% min. 5 z³

1% min. 5 z³

9.

Przewalutowanie na euro, kwoty transakcji dokonanej w walucie innej

0 z³

0 z³

0 z³

5 z³

5 z³

5 z³

za ka¿d¹ transakcjê

ni¿ waluta rachunku i ni¿ euro
10.

Abonament na bezprowizyjne wyp³aty gotówki ze wszystkich bankomatów
w kraju i za granic¹ 3)

miesiêcznie
(op³ata pobierana z do³u,
za ka¿d¹ kartê na koniec miesi¹ca)

8

L.p.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

II.

KARTA KREDYTOWA

1.

Wydanie karty g³ównej - jeœli Posiadacz karty g³ównej nie posiada ROR

Tryb pobierania op³aty /prowizji

20 z³

w Banku Pocztowym
2.

Op³ata /prowizja

Wydanie karty dodatkowej - jeœli Posiadacz karty g³ównej nie posiada ROR

jednorazowo
(op³ata pobierana
w dniu wydania karty)

10 z³

jednorazowo

0 z³

miesiêcznie
(op³ata pobierana po zakoñczeniu miesi¹ca
- w ostatnim dniu miesi¹ca
lub pierwszego dnia nastêpnego miesi¹ca)

4 z³

za ka¿d¹ operacjê

3% min. 5 z³

w Banku Pocztowym
3.

Wznowienie karty g³ównej/dodatkowej

4.

Op³ata miesiêczna za kartê g³ówn¹

5.

Op³ata miesiêczna za kartê dodatkow¹

6.

Wyp³ata gotówki z bankomatów i w terminalach POS na terenie kraju i za granic¹

7.

Przewalutowanie na euro kwoty operacji dokonanej w walucie innej ni¿ z³oty lub euro

8.

Sprawdzenie salda w bankomacie

9.

Wygenerowanie miniwyci¹gu w bankomacie sieci BZ WBK (miniwyci¹g
- lista do 10 ostatnich operacji zrealizowanych kart¹ w okresie ostatnich 2 miesiêcy)

za ka¿d¹ operacjê

0 z³

za ka¿de sprawdzenie

0 z³

za ka¿dy miniwyci¹g

0 z³

za ka¿d¹ zmianê

0 z³

za ka¿dy PIN

0 z³

10.

Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci BZ WBK

11.

Wygenerowanie nowego PIN na wniosek U¿ytkownika karty

12.

Sporz¹dzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia automatycznej sp³aty zad³u¿enia z ROR:
0 z³

a) w formie elektronicznej
b) w formie sms

za ka¿de powiadomienie

c) telefonicznie
Wydanie zaœwiadczenia o wysokoœci zad³u¿enia lub o terminowoœci regulowania
nale¿noœci zwi¹zanych z u¿ywaniem karty
14.

15.
16.

Op³ata za przekroczenie limitu kredytowego

Telefoniczne powiadomienie Posiadacza o zaleg³oœciach w sp³acie zad³u¿enia 4)
Pisemne upomnienie/wezwanie do zap³aty dotycz¹ce przeterminowanego zad³u¿enia

0,20 z³
2 z³
4 z³

d) w formie papierowej
13.

2 z³

za ka¿de zaœwiadczenie

20 z³

jednorazowo
(op³ata pobierana w dniu wystawienia
Wyci¹gu, za ka¿dy cykl rozliczeniowy,
w którym wyst¹pi³o przekroczenie limitu)

20 z³

za ka¿de powiadomienie
5)

za ka¿de upomnienie/wezwanie
bez wzglêdu na liczbê adresatów,
do których jest kierowane upomnienie
/wezwanie do zap³aty

5 z³ 7)
0 z³ 8)
nie wiêcej ni¿ 18 z³ 6),7)
0 z³ 8)
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1) Informacja o sieci bankomatów jest dostêpna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za poœrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499.
2) Op³ata za wyp³atê gotówki w bankomacie nie jest pobierana od transakcji rozliczonych po w³¹czeniu abonamentu bankomatowego.
3) W³¹czenie lub wy³¹czenie abonamentu bankomatowego nastêpuje z koñcem miesi¹ca. Op³ata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.
4) W przypadku realizacji wiêcej ni¿ jednego powiadomienia, op³ata jest naliczana nie czêœciej ni¿ 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie wiêcej ni¿ 3 op³aty za monit telefoniczny przy jednej zaleg³oœci. Bank nie pobiera op³aty, jeœli w tym samym dniu zosta³o wys³ane do Posiadacza
upomnienie/wezwanie do sp³aty zad³u¿enia.
5) Jako zad³u¿enie przeterminowane Bank przyjmuje zad³u¿enie powsta³e w wyniku niesp³acenia przez Posiadacza w umówionym terminie wymaganej kwoty sp³aty lub jej czêœci. Po wyst¹pieniu zad³u¿enia przeterminowanego Bank wysy³aj¹c upomnienie listem poleconym wzywa Posiadacza
do dokonania sp³aty, wyznaczaj¹c termin nie krótszy ni¿ 14 dni roboczych i informuje Posiadacza o mo¿liwoœci z³o¿enia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzacjê zad³u¿enia
(zmianê okreœlonych w Umowie warunków lub terminów sp³aty zad³u¿enia, je¿eli ta zmiana jest uzasadniona dokonan¹ przez Bank ocen¹ sytuacji finansowej i gospodarczej Posiadacza). W przypadku przyjêcia wniosku Posiadacza o restrukturyzacjê zad³u¿enia przez Bank, odbywa siê ona
na warunkach uzgodnionych przez Bank i Posiadacza. W przypadku odrzucenia wniosku Posiadacza o restrukturyzacjê zad³u¿enia, Bank przekazuje Posiadaczowi, bez zbêdnej zw³oki, szczegó³owe wyjaœnienia, w formie pisemnej, dotycz¹ce przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzacjê.
Brak sp³aty zad³u¿enia przeterminowanego zgodnie z treœci¹ i w terminie wskazanym wy¿ej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zad³u¿enia, powoduje, ¿e Bank wzywa Posiadacza do zap³aty d³ugu listem poleconym. Je¿eli Posiadacz nie uregulowa³ zad³u¿enia
przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zap³aty, Bank wysy³a powtórne wezwanie do zap³aty.
Sp³ata wymaganej kwoty zad³u¿enia wynikaj¹cego z upomnienia powoduje zaniechanie wys³ania wezwania. Powtórne wezwanie do zap³aty wysy³ane jest do Posiadacza po 64 dniu od wyst¹pienia zaleg³oœci niesp³aconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zap³aty.
6) Op³ata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiœcie poniesionych przez Bank kosztów obejmuj¹ca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty zwi¹zane z monitorowaniem terminowoœci i obs³ug¹ sp³aty zad³u¿enia oraz koszt listu poleconego.
7) Obowi¹zuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.
8) Obowi¹zuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 2 – PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 3. Konta oszczêdnoœciowe
L.p.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

1.

Otwarcie/prowadzenie rachunku

2.

Wyp³ata gotówkowa dokonywana w placówce Banku / placówce pocztowej

3.

Przelew wewnêtrzny (pomiêdzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 1)

4.

Przelew zewnêtrzny na rachunek prowadzony w innym banku 1)

Tryb pobierania op³aty /prowizji Pocztowe Konto Oszczêdnoœciowe

(w tym przelewy do ZUS lub US)
5.

Przelew natychmiastowy w z³otych na rachunek w innym banku
realizowany za poœrednictwem Pocztowy24 lub Konsultanta

6.

Zlecenie realizowane systemem SORBNET

7.

Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

8.

0 z³

0 z³

za ka¿d¹ wyp³atê

10 z³

1 wyp³ata w m-cu 0 z³,
ka¿da kolejna 5 z³

za ka¿dy przelew

1 przelew w m-cu 0 z³,
ka¿dy kolejny 10 z³

0 z³

za ka¿dy przelew

10 z³

10 z³

za ka¿dy przelew

10 z³

10 z³

za ka¿dy przelew

20 z³

20 z³

od ka¿dego przekazu

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24 listem

jednorazowo

na adres korespondencyjny
2)

Pocztowe Konto 500+

jednorazowo

7 z³

7 z³

plus poniesiony przez Bank koszt wysy³ki
zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.6)

plus poniesiony przez Bank koszt wysy³ki
zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.6)

7 z³

7 z³

za ka¿de zapytanie

7 z³

7 z³

za ka¿de wykonane zlecenie/polecenie

10 z³

10 z³

15 z³

7 z³

0 z³

0 z³

7 z³

7 z³

c) kwartalnego w formie papierowej

0 z³

0 z³

13.

Wygenerowanie wyci¹gu w Pocztowy 24, w placówce Banku lub placówce pocztowej

0 z³

0 z³

14.

Sporz¹dzenie odpisu obrotów lub transakcji na rachunku
Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku z tytu³u zmiany rachunku

za ka¿dy odpis

15 z³

15 z³

jednorazowo

20 z³

20 z³

9.

Zapytanie o saldo za poœrednictwem Konsultanta

10.

Sta³e zlecenie p³atnicze/polecenie zap³aty

11.

Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego
lub cyklicznego zlecenia wyp³aty

12.

za ka¿de dostarczenie

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu:
a) miesiêcznego w formie elektronicznej
b) miesiêcznego w formie papierowej

15.

z indywidualnego na wspólny
16.

za ka¿dy wyci¹g

Sporz¹dzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia p³atniczego:
a) w formie elektronicznej (email)
b) w formie sms
c) telefonicznie
d) w formie papierowej

jednorazowo

0 z³

0 z³

0,20 z³

0,20 z³

2 z³

2 z³

5 z³

5 z³
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L.p.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

17.

Pisemne upomnienie dotycz¹ce powstania zad³u¿enia na rachunku 3)

18.

Ustanowienie/odwo³anie dyspozycji Klienta na wypadek œmierci

19.

Ustanowienie/odwo³anie pe³nomocnictwa

20.

Wydanie dokumentów p³atniczych i/lub kopert

21.

Przyjêcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotycz¹cej blokady œrodków
na rachunku bankowym

22.

Tryb pobierania op³aty /prowizji Pocztowe Konto Oszczêdnoœciowe
za ka¿de upomnienie bez wzglêdu
na liczbê adresatów,
do których jest kierowane upomnienie

nie wiêcej ni¿ 18 z³

5)

Pocztowe Konto 500+
nie wiêcej ni¿ 18 z³ 5)

7 z³

7 z³

7 z³

7 z³

za ka¿d¹ przesy³kê

7 z³

7 z³

jednorazowo

20 z³

20 z³

za ka¿de ustanowienie/odwo³anie

Dodatkowe us³ugi, za które Bank nie pobiera op³at:
sprawdzenie salda w placówce Banku lub placówce pocztowej, zdefiniowanie, modyfikacja/odwo³anie polecenia zap³aty, ustanowienie, modyfikacja/odwo³anie
zlecenia sta³ego, wydanie potwierdzenia dokonania operacji na koncie zleconej osobiœcie w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu wykonania tej operacji,
do³adowanie telefonu na kartê pre-paid.

1)

We wszystkich kana³ach, z zastrze¿eniem, ¿e przez Konsultanta lub IVR us³uga dostêpna tylko dla Klientów posiadaj¹cych has³o do us³ugi TELEKONTO dla ROR, Pocztowego Konta Firmowego, Nowego Konta Oszczêdnoœciowego, Pocztowego Konta Oszczêdnoœciowego oraz Pocztowego Konta 500+.
Us³uga dostêpna tylko dla Klientów posiadaj¹cych has³o do us³ugi TELEKONTO. Op³ata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo sk³adaj¹ dyspozycjê dotycz¹c¹ operacji na rachunku (np. zlecaj¹ przelew do realizacji, sk³adaj¹ zlecenie sta³e, zak³adaj¹ lokatê, itp.). Op³ata nie jest pobierana
w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajêciem œrodków przez komornika lub inn¹ instytucjê upowa¿nion¹ do zajêcia œrodków na rachunku.
3)
Jako zad³u¿enie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych œrodków lub niesp³acenie przez Posiadacza/Wspó³posiadaczy w umówionym terminie nale¿nych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy w tym op³at i prowizji.
Po wyst¹pieniu zad³u¿enia w wysokoœci minimum 30 z³ Bank przesy³a Posiadaczowi/Wspó³posiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.
4)
W przypadku realizacji wiêcej ni¿ jednego powiadomienia, op³ata jest naliczana nie czêœciej ni¿ 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie wiêcej ni¿ 3 op³aty za monit telefoniczny przy jednej zaleg³oœci. Bank nie pobiera op³aty, jeœli w tym samym dniu zosta³o wys³ane do Posiadacza/Wspó³posiadaczy
upomnienie/wezwanie do sp³aty zad³u¿enia.
5)
Op³ata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiœcie poniesionych przez Bank kosztów obejmuj¹ca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty zwi¹zane z monitorowaniem terminowoœci i obs³ug¹ sp³aty zad³u¿enia oraz koszt listu poleconego.
6)
Cennik Poczty Polskiej S.A. dostêpny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.
2)
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 2 – PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 4. Rachunki terminowych lokat oszczêdnoœciowych
L.p.

Tryb pobierania op³aty /prowizji

Rachunki terminowych lokat oszczêdnoœciowych

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 z³

1.2

Prowadzenie rachunku

miesiêcznie

0 z³

1.3

Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku z tytu³u zmiany rachunku

jednorazowo

20 z³

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

1.

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÊPNIANIE US£UG

1.1

z indywidualnego na wspólny
1.4

Ustanowienie/odwo³anie dyspozycji Klienta na wypadek œmierci

1.5

Ustanowienie/odwo³anie pe³nomocnictwa do rachunku

2.

PRZELEWY W Z£

2.1

Przelew na rachunek w innym banku:

za ka¿de ustanowienie/odwo³anie

0 z³

5 z³

a) z rachunku terminowych lokat oszczêdnoœciowych
b) z rachunku terminowych lokat oszczêdnoœciowych, zak³adanych przez www

jednorazowo

(kapita³ + odsetki)
2.2

Zlecenie telekomunikacyjne realizowane systemem SORBNET

3.

WYCI¥GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE

3.1

Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na rachunku
zleconej drog¹ korespondencyjn¹

3.2

0 z³

Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na rachunku
zleconej drog¹ telefoniczn¹

3.3

Sporz¹dzenie odpisu obrotów/ wyci¹gu/ transakcji na rachunku

3.4

Przyjêcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotycz¹cej blokady œrodków na
rachunku bankowym

od ka¿dego zlecenia

20 z³

jednorazowo

10 z³

jednorazowo

10 z³

za ka¿dy odpis

15 z³

jednorazowo

20 z³

za ka¿dy przekaz

7 z³ plus poniesiony przez Bank koszt wysy³ki

3.5

Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

4.

POZOSTA£E US£UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP£AT

4.1

Aktywacja us³ugi TELEKONTO

4.2

Przelew wewnêtrzny (pomiêdzy rachunkami prowadzonymi w Banku)

4.3

Wp³ata gotówkowa na rachunek terminowej lokaty oszczêdnoœciowej w placówkach Banku i placówkach pocztowych

1)

0 z³

4.4

Wyp³ata gotówkowa z rachunku terminowej lokaty oszczêdnoœciowej dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej

4.5

Wydanie na wniosek Posiadacza potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiœcie w placówce Banku

1) Dotyczy wyp³aty w z³.

13

TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 2 – PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 5. Pocztowy SMS
Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

L.p.
1.

Zapytanie przez PocztowySMS1)

Tryb pobierania op³aty /prowizji

Pocztowe Konto ZawszeDarmowe,
Pocztowe Konto Oszczêdnoœciowe

za ka¿de zapytanie

4 zapytania w miesi¹cu 0 z³, ka¿de kolejne 0,50 z³

1) Op³aty nie pobiera siê za zapytania dotycz¹ce zablokowania dostêpu do kana³u Pocztowy24 lub zablokowania dostêpu do kana³u TELEKONTO.

TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 2 – PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 6. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM
L.p.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

Tryb pobierania op³aty /prowizji

1.

Przelew za granicê lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym

1.1.

Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT

1.2.

Przelew transgraniczny (za granicê) za poœrednictwem systemu SWIFT

1.3.

Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SEPA

1.4.

Przelew transgraniczny (za granicê) za poœrednictwem systemu SEPA

2.

Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT

jednorazowo

25 z³
jednorazowo

Operacje w systemie TARGET2

3.1.

Przelew z zagranicy lub przelew z innego banku krajowego

3.2.

Polecenie wyp³aty za zagranicê lub przelew do innego banku krajowego

4.

Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz
– na podstawie sta³ej dyspozycji Klienta lub dyspozycji wynikaj¹cej z komunikatu p³atniczego

5.

Poszukiwanie wp³ywu na pisemne zlecenie Klienta

6.

Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

7.

Anulowanie lub zmiana dyspozycji przelewu w systemie SWIFT jeœli:
a) przelew nie zosta³ jeszcze zrealizowany
b) przelew zosta³ ju¿ zrealizowany

8.

Postêpowanie wyjaœniaj¹ce (reklamacja) – na zlecenie Klienta

9.

Komunikat SWIFT

10.

US£UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP£AT

10.1.

Przelew w walucie obcej na rachunek innego Klienta w ramach Banku

10.2.

Przelew otrzymywany za poœrednictwem systemu SEPA

1)

0,25% od kwoty przelewu, min. 25 z³ max. 200 z³
10 z³

c) z tytu³u œwiadczeñ emerytalno-rentowych
3.

0,25% od kwoty przelewu,
min. 25,00 z³ max. 200 z³
5 z³

a) na rachunki w Banku
b) na rachunki w innym banku

Op³ata /prowizja

1)

7 z³
15 z³
jednorazowo

25 z³
50 z³ plus koszty poniesione na r zecz innego banku

od ka¿dego potwierdzenia

od ka¿dej z³o¿onej dyspozycji
od ka¿dej reklamacji
jednorazowo

10 z³
50 z³
50 z³ plus koszty poniesione na r zecz innego banku
50 z³ plus koszty poniesione na r zecz innego banku
20 z³

1) Op³ata nie dotyczy Klientów, których przelew z zagranicy jest mniejszy ni¿ 30 EUR.
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 2 – PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 7. Pozosta³e operacje i us³ugi bankowe
L.p.

Rodzaj czynnoœci /us³ugi

1.

Wydanie worka do monet

2.

Przyjêcie depozytu na zlecenie Klienta
Przechowywanie depozytu przyjêtego na zlecenie Klienta:
UWAGA! Op³ata nie dotyczy depozytów wartoœciowych sk³adanych
z urzêdu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwoœci, urzêdy celne itp.

2.1.

Tryb pobierania op³aty /prowizji

Op³ata /prowizja

jednorazowo

(wg cen zakupu + 20% z tyt.
kosztów manipulacyjnych) + 23 % podatek VAT

jednorazowo

100 z³ + 23 % podatek VAT

miesiêcznie
za ka¿dy rozpoczêty miesi¹c

10 z³ + 23 % podatek VAT

miesiêcznie
od wartoœci nominalnej
papierów wartoœciowych

0,1 % jednak nie mniej ni¿ 10 z³, za ka¿dy
rozpoczêty miesi¹c przechowywania
+ 23% podatek VAT

od ka¿dej wp³aty

0,5 % nie mniej ni¿ 10 z³

2.2.

Przechowywanie depozytu wartoœciowego, przyjêtego na zlecenie Klienta,
w postaci papierów wartoœciowych emitowanych przez Bank

3.

Wp³aty gotówkowe osób fizycznych na rachunki w innym banku

4.

Za wydanie na ¿yczenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaœwiadczenia,
które nie zosta³o okreœlone w innych punktach Taryfy

jednorazowo

5.

Poszukiwanie rachunków bankowych na nazwisko jednej osoby oraz udzielanie
pisemnych informacji o wielkoœci salda w jednym oddziale 1)

jednorazowo

100 z³ (op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT)

6.

Op³ata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spó³dzielczych
kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych, uzyskanej przez Bank Pocztowy S.A.
na wniosek: osoby poszukuj¹cej rachunków w³asnych lub osoby, która uzyska³a
tytu³ prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub podmiotu uprawnionego
Weryfikacja dokumentów potwierdzaj¹cych zgodnoœæ z prawem dewizowym wp³at
na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów

jednorazowo

15 z³ (op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT)

jednorazowo od jednego
dokumentu potwierdzaj¹cego
ka¿dy indywidualny tytu³ wp³aty

5 z³

a) Klienta Banku 2)

jednorazowo

15 z³

b) osoby nie zwi¹zanej z Bankiem

jednorazowo

20 z³

9.

Wydanie kserokopii dokumentów

jednorazowo

10 z³

10.

Wydanie zaœwiadczenia o stanie lokat Klienta

jednorazowo

11.

Us³ugi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem
(w zale¿noœci od us³ugi dodatkowej mo¿e przy op³acie wyst¹piæ 23% podatek VAT)

12.

US£UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP£AT

12.1.

Realizacja zlecenia kupna bonów skarbowych przez Klienta na rynku pierwotnym

12.2.

Realizacja transakcji kupna lub sprzeda¿y bonów skarbowych na rynku wtórnym dokonan¹ przez Klienta z Bankiem

7.
8.

50 z³

Zastrze¿enie dokumentów lub anulowanie zastrze¿enia dokumentów:

jednorazowo

10 z³
wg rzeczywistych kosztów Banku lub wed³ug
umowy, nie mniej ni¿ 10 z³

1) Op³at nie pobiera siê:
a) od s¹du lub prokuratora w zwi¹zku z tocz¹c¹ siê spraw¹ karn¹ lub karno- skarbow¹ przeciwko osobie fizycznej, bêd¹cej stron¹ umowy,
b) prokuratora w sprawach dotycz¹cych wykorzystywania dzia³alnoœci banków do celów maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks
karny (Dz. U. Z 1997r. Nr 88, poz.553 z póŸniejszymi zmianami),
c) osób upowa¿nionych uchwa³¹ Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego.
2) Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest pe³nomocnikiem lub osob¹ upowa¿nion¹ do rachunku/produktu w Banku
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 2 – PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 8. Kredyt w rachunku oszczêdnoœciowo-rozliczeniowym i Kredyt gotówkowy
L.p.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

Tryb pobierania op³aty /prowizji

Op³ata /prowizja

1.

Prowizje i op³aty

1.1.

Udzielenie kredytu w ROR

1.2.

Odnowienie kredytu w ROR

1.3.

Podwy¿szenie kwoty kredytu w ROR

1.4.

Udzielenie kredytu gotówkowego

jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu

do 23%

1.5.

Udzielenie po¿yczki gotówkowej

jednorazowo od kwoty udzielonej po¿yczki

do 20%

1.6.

Op³aty za wydanie ró¿nego rodzaju zaœwiadczeñ, opinii kopii:

jednorazowo

20 z³
50 z³ za ka¿dy rozpoczêty rok kalendarzowy

umowy/ aneksu umowy kredytu/po¿yczki

jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu

1,5% nie mniej ni¿ 25 z³

jednorazowo od kwoty podwy¿szenia

do 1,5% nie mniej ni¿ 20 z³

1.7.

Wyci¹g z historii rachunku kredytowego, rachunku po¿yczki

ka¿dorazowo

1.8.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy o kredyt, umowy o po¿yczkê

jednorazowo

2.

Op³aty Windykacyjne

2.1.

Pisemne upomnienie/wezwanie do zap³aty dotycz¹ce
przeterminowanego zad³u¿enia 1)

2.2.

Op³ata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaleg³oœciach w sp³acie kredytu,
po¿yczki

2)

3.

Us³ugi za które Bank nie pobiera op³at

3.1.

Wczeœniejsza sp³ata kredytu / po¿yczki

3.2.

Wydanie na wniosek klienta harmonogramu sp³at

3.3.

Udzielenie Gotówkowego kredytu restrukturyzacyjnego

do 5% nie mniej ni¿ 25 z³

jednorazowo od kwoty odnowienia

op³ata na podstawie skalkulowanych
i rzeczywiœcie poniesionych przez Bank
kosztów obejmuj¹ca:
przygotowanie pisma i jego wydruk,
koszty zwi¹zane z monitorowaniem
terminowoœci i obs³ug¹ sp³aty
zad³u¿enia oraz koszt listu poleconego
za ka¿de powiadomienie

130 z³

nie wiêcej ni¿ 18 z³3) bez wzglêdu
na liczbê adresatów, do których jest kierowane
upomnienie/wezwanie do zap³aty
0 z³ 4)
5 z³ 3)
0 z³ 4)

1) Jako zad³u¿enie przeterminowane Bank przyjmuje zad³u¿enie powsta³e w wyniku niesp³acenia przez Kredytobiorcê w umówionym terminie raty kredytu lub jej czêœci, a tak¿e innych nale¿noœci wynikaj¹cych z Umowy w tym op³at i prowizji. Je¿eli Kredytobiorca opóŸnia siê ze sp³at¹ zobowi¹zania
z tytu³u udzielonego kredytu, Bank wysy³aj¹c upomnienie listem poleconym wzywa go do dokonania sp³aty, wyznaczaj¹c termin nie krótszy ni¿ 14 dni roboczych i informuje Kredytobiorcê o mo¿liwoœci z³o¿enia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzacjê
zad³u¿enia(zmianê okreœlonych w umowie warunków lub terminów sp³aty kredytu je¿eli ta zmiana jest uzasadniona dokonan¹ przez Bank ocen¹ sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy) oraz powiadamia o opóŸnieniu w sp³acie listem poleconym Porêczycieli. W przypadku przyjêcia wniosku
Kredytobiorcy o restrukturyzacjê zad³u¿enia przez Bank, odbywa siê ona na warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcê. W przypadku odrzucenia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzacjê zad³u¿enia, Bank przekazuje Kredytobiorcy, bez zbêdnej zw³oki, szczegó³owe wyjaœnienia,
w formie pisemnej, dotycz¹ce przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzacjê. Brak sp³aty zad³u¿enia przeterminowanego zgodnie z treœci¹ i w terminie wskazanym wy¿ej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zad³u¿enia, powoduje , ¿e Bank wzywa Kredytobiorcê do zap³aty d³ugu
listem poleconym z jednoczesnym powiadomieniem w tej samej formie Porêczycieli. Je¿eli Kredytobiorca nie uregulowa³ zad³u¿enia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zap³aty Bank wysy³a powtórne wezwanie do zap³aty. Sp³ata wymaganej kwoty zad³u¿enia wynikaj¹cego
z upomnienia powoduje zaniechanie wys³ania wezwania. Powtórne wezwanie do zap³aty wysy³ane jest do Kredytobiorcy po 64 dniu od wyst¹pienia zaleg³oœci niesp³aconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zap³aty.
2) W przypadku realizacji wiêcej ni¿ jednego powiadomienia, op³ata jest naliczana nie czêœciej ni¿ 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie wiêcej ni¿ 3 op³aty za monit telefoniczny przy jednej zaleg³oœci. Bank nie pobiera op³aty, jeœli w tym samym dniu zosta³o wys³ane do Kredytobiorcy upomnienie/wezwanie
do sp³aty zad³u¿enia.
3) Obowi¹zuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.
4) Obowi¹zuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.
Prowizja za udzielenie kredytu - niekredytowana, bezzwrotna, pobierana jednorazowo, uzale¿niona od klasy ryzyka, kwoty kredytu, okresu kredytowania, posiadanego ubezpieczenia oraz kana³u dystrybucji.
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 2 – PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 9. Kredyty mieszkaniowe i po¿yczki hipoteczne
L.p.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

1.

UDZIELENIE KREDYTU/PO¯YCZKI

1.1.

Udzielenie Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego
/Pocztowej Po¿yczki Hipotecznej /Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego

1.2.

Podwy¿szenie kwoty Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego
/Pocztowej Po¿yczki Hipotecznej /Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego

Tryb pobierania op³aty /prowizji

Op³ata /prowizja

do 3,5%
od kwoty
udzielonego kredytu
/podwy¿szenia

od 1,0% do 3,5%, nie mniej ni¿ 200 z³

2.

INNE CZYNNOŒCI

2.1.

Prolongata terminu sp³aty kredytu /po¿yczki (okres d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c)

ka¿dorazowo

300 z³

2.2.

Wydanie zaœwiadczenia/opinii o sp³acie kredytu/po¿yczki

ka¿dorazowo

20 z³

2.3.

Op³ata za zmianê warunków Umowy na wniosek Klienta:
a) zmiana zabezpieczenia kredytu/po¿yczki, skrócenie okresu kredytowania,
od³¹czenie/zamiana kredytobiorcy/po¿yczkobiorcy,
zmiana formy sp³aty z rat równych na malej¹ce
b) zmiana mar¿y 1)

jednorazowo
od ka¿dego aneksu

400 z³

od kwoty
aktualnego zad³u¿enia
jednorazowo
od ka¿dego aneksu

0,5%, nie mniej ni¿ 500 z³

za ka¿dy dokument

50 z³, nie wiêcej ni¿ 300 z³ ³¹cznie

c) inna zmiana
2.4.

Sporz¹dzenie na wniosek Kredytobiorcy, Po¿yczkobiorcy lub Porêczyciela odpisu:
umowy/ planu sp³aty/ aneksu umowy kredytu/po¿yczki

2.5.

Zawarcie umowy ugody

2.6.

Op³ata za wezwanie do dostarczenia dokumentów, zgodnie z Umow¹ kredytu/ po¿yczki

2.7.

Pisemne upomnienie/wezwanie do zap³aty dotycz¹ce przeterminowanego zad³u¿enia 2)

2.8.

Op³ata za pakiet ubezpieczeñ
(na ¿ycie, od utraty pracy, od trwa³ej i ca³kowitej niezdolnoœci do pracy)

2.9.

Op³ata za ubezpieczenie nieruchomoœci od ognia i innych zdarzeñ losowych
2)
oraz ubezpieczenie „Assistance”

200 z³

od kwoty ugody

do 2,0% nie mniej ni¿ 200 z³

za ka¿dy dokument

18 z³

op³ata na podstawie skalkulowanych
i rzeczywiœcie poniesionych przez Bank
kosztów obejmuj¹ca:
przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty zwi¹zane
z monitorowaniem terminowoœci
2)
i obs³ug¹ sp³aty zad³u¿enia oraz koszt listu poleconego

nie wiêcej ni¿ 18 z³
bez wzglêdu na liczbê adresatów,
do których jest kierowane
upomnienie/wezwanie do zap³aty

jednorazowo

3% kwoty kredytu/po¿yczki za pierwsze
36 miesiêcy ochrony ubezpieczeniowej
0,0755% od salda zad³u¿enia kredytu/
po¿yczki miesiêcznie po pierwszych
36 miesi¹cach ochrony ubezpieczeniowej

jednorazowo

0,08% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesiêcy
lub
0,22% sumy ubezpieczenia za okres 36 miesiêcy
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Tryb pobierania op³aty /prowizji

Op³ata /prowizja

3.

US£UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP£AT

3.1.

Wczeœniejsza sp³ata kredytu

3.2.

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego /Pocztowej Po¿yczki Hipotecznej /Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego

3.3.

Udzielenie Pocztowego kredytu hipotecznego restrukturyzacyjnego

1) op³ata pobierana wy³¹cznie w ci¹gu pierwszych 5 lat od daty uruchomienia pierwszej transzy kredytu/po¿yczki
2) Jako zad³u¿enie przeterminowane Bank przyjmuje zad³u¿enie powsta³e w wyniku niesp³acenia przez Kredytobiorcê w umówionym terminie raty kredytu lub jej czêœci, a tak¿e innych nale¿noœci wynikaj¹cych z Umowy w tym op³at i prowizji. Je¿eli Kredytobiorca opóŸnia siê ze sp³at¹ zobowi¹zania z
tytu³u udzielonego kredytu, Bank wysy³aj¹c upomnienie listem poleconym wzywa go do dokonania sp³aty, wyznaczaj¹c termin nie krótszy ni¿ 14 dni roboczych i informuje Kredytobiorcê o mo¿liwoœci z³o¿enia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzacjê
zad³u¿enia(zmianê okreœlonych w umowie warunków lub terminów sp³aty kredytu je¿eli ta zmiana jest uzasadniona dokonan¹ przez Bank ocen¹ sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy) oraz powiadamia o opóŸnieniu w sp³acie listem poleconym Porêczycieli. W przypadku przyjêcia wniosku
Kredytobiorcy o restrukturyzacjê zad³u¿enia przez Bank, odbywa siê ona na warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcê. W przypadku odrzucenia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzacjê zad³u¿enia, Bank przekazuje Kredytobiorcy, bez zbêdnej zw³oki, szczegó³owe wyjaœnienia, w formie
pisemnej, dotycz¹ce przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzacjê. Brak sp³aty zad³u¿enia przeterminowanego zgodnie z treœci¹ i w terminie wskazanym wy¿ej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zad³u¿enia, powoduje , ¿e Bank wzywa Kredytobiorcê do zap³aty d³ugu listem
poleconym z jednoczesnym powiadomieniem w tej samej formie Porêczycieli. Je¿eli Kredytobiorca nie uregulowa³ zad³u¿enia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zap³aty Bank wysy³a powtórne wezwanie do zap³aty. Sp³ata wymaganej kwoty zad³u¿enia wynikaj¹cego z
upomnienia powoduje zaniechanie wys³ania wezwania. Powtórne wezwanie do zap³aty wysy³ane jest do Kredytobiorcy po 64 dniu od wyst¹pienia zaleg³oœci niesp³aconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zap³aty.
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 3 – PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
7)
ROZDZIA£ 1. RACHUNKI BANKOWE - Pocztowe Konto ZawszeDarmowe
L.p.
Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi
Tryb pobierania op³aty /prowizji
1.

PROWADZENIE RACHUNKU

1.

Op³ata za prowadzenie rachunku

2.

PRZELEWY, ZLECENIA STA£E I POLECENIA ZAP£ATY

2.1.

Przelew krajowy w z³otych1), realizowany przez:

miesiêcznie

od ka¿dego przelewu

Przelew natychmiastowy w z³otych na rachunek w innym banku, realizowany przez:
a) telefon (konsultant)
b) Pocztowy24

2.3.

od ka¿dego przelewu

5 z³
5 z³

Przelew do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych lub Urzêdu Skarbowego realizowany przez:
7 z³

a) Placówkê Banku lub Poczty Polskiej / drog¹ korespondencyjn¹
b) telefon (konsultant)

od ka¿dego przelewu

2.4.

Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

od ka¿dego przekazu

2.5.

Zlecenie realizowane systemem SORBNET

od ka¿dego zlecenia

2.6.

Z³o¿enie/ modyfikacja/ odwo³anie zlecenia sta³ego realizowane przez:
a) Placówkê Banku lub Poczty Polskiej/ drog¹ korespondencyjn¹/ telefoniczn¹ (konsultant)
b) za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

7 z³
0 z³

c) Pocztowy24

2.7.

1,5 z³
0 z³

c) Pocztowy24 / telefon (IVR)
2.2.

0 z³ gwarancja niezmiennoœci op³aty

2,5 z³

a) Placówkê Banku lub Poczty Polskiej / drog¹ korespondencyjn¹
b) telefon (konsultant)

Pocztowe Konto ZawszeDarmowe

od ka¿dego zlecenia

7 z³ plus poniesiony przez Bank
koszt wysy³ki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.6)
20 z³
2,5 z³
0 z³

Z³o¿enie/ modyfikacja/ odwo³anie polecenia zap³aty d³u¿nika, realizowane przez:
a) Placówkê Banku lub Poczty Polskiej/ drog¹ korespondencyjn¹
b) za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24 (tylko modyfikacja i odwo³anie)

3.

WYP£ATY GOTÓWKOWE W Z£

3.1.

Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie
jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wyp³aty

4.

US£UGI BANKOWOŒCI ELEKTRONICZNEJ: TELEKONTO / POCZTOWY24 / POCZTOWYSMS

4.1.

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24
listem na adres korespondencyjny

4.2.

Zapytanie o saldo rachunku za poœrednictwem Konsultanta 5)

5.

LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU

5.1.

Uruchomienie limitu debetowego

od ka¿dego zlecenia

za ka¿d¹ wyp³atê

2,5 z³
0 z³

7 z³

jednorazowo

7 z³

za ka¿de zapytanie

7 z³

jednorazowo

0 z³
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6.

WYCI¥GI Z RACHUNKU, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA

6.1.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu:

Tryb pobierania op³aty /prowizji

a) miesiêcznego w formie elektronicznej
b) miesiêcznego w formie papierowej
c) kwartalnego w formie papierowej

0 z³
za ka¿dy wyci¹g

6.2.

Wygenerowanie wyci¹gu w Pocztowy 24, w placówce Banku lub placówce pocztowej

6.3.

Sporz¹dzenie odpisu: obrotów/ wyci¹gu/ transakcji na rachunku

6.4.

Pisemne upomnienie dotycz¹ce powstania zad³u¿enia na rachunku 2)

6.5.

Pisemne upomnienie/wezwanie do zap³aty dotycz¹ce przeterminowanego zad³u¿enia 4) adresatów, do których jest kierowane upomnienie

6.6.

Sporz¹dzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia p³atniczego:

c) telefonicznie

za ka¿de upomnienie bez wzglêdu na liczbê

INNE

7.1.

Ustanowienie/odwo³anie dyspozycji na wypadek œmierci / pe³nomocnictwa do rachunku

7.2.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku z tytu³u zmiany rachunku
z indywidualnego na wspólny

7.3.

Wydanie dokumentów p³atniczych i/lub kopert

7.4.

Zastrze¿enie formularzy p³atniczych

7.5.

Przyjêcie i wykonanie dyspozycji klienta dotycz¹cej blokady œrodków
na rachunku bankowym

0 z³
15 z³
nie wiêcej ni¿ 18 z³ 3)

0 z³
za ka¿de powiadomienie

0,20 z³
2 z³
7 z³

d) w formie papierowej
7.

7 z³
0 z³

za ka¿dy odpis

a) w formie elektronicznej (email)
b) w formie sms

Pocztowe Konto ZawszeDarmowe

za ka¿de ustanowienie/odwo³anie

7 z³

jednorazowo

20 z³

za ka¿d¹ przesy³kê

7 z³

za ka¿de zastrze¿enie

7 z³

jednorazowo

20 z³

1) Nie dotyczy przelewów pomiêdzy rachunkami prowadzonymi w Banku.
2) Jako zad³u¿enie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych œrodków lub niesp³acenie przez Posiadacza/Wspó³posiadaczy w umówionym terminie nale¿nych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy w tym op³at i prowizji.
Po wyst¹pieniu zad³u¿enia w wysokoœci minimum 30 z³ Bank przesy³a Posiadaczowi/Wspó³posiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.
3) Op³ata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiœcie poniesionych przez Bank kosztów obejmuj¹ca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty zwi¹zane z monitorowaniem terminowoœci i obs³ug¹ sp³aty zad³u¿enia oraz koszt listu poleconego.
4) Jako zad³u¿enie przeterminowane Bank przyjmuje zad³u¿enie powsta³e w wyniku przekroczenia limitu debetowego lub nie sp³acenia w umówionym terminie kwoty dozwolonego debetu. Po wyst¹pieniu zad³u¿enia przeterminowanego w wysokoœci powy¿ej 20 z³ Bank przesy³a
Posiadaczowi/Wspó³posiadaczom upomnienie listem poleconym. W przypadku braku sp³aty zad³u¿enia przeterminowanego zgodnie z treœci¹ i w terminie wskazanym w upomnieniu, Bank wzywa Posiadacza/Wspó³posiadaczy do zap³aty d³ugu listem poleconym.
Je¿eli Posiadacz/Wspó³posiadacze nie uregulowali zad³u¿enia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zap³aty, Bank wysy³a powtórne wezwanie do zap³aty. Sp³ata wymaganej kwoty zad³u¿enia wynikaj¹cego z upomnienia powoduje zaniechanie wys³ania wezwania.
Powtórne wezwanie do zap³aty wysy³ane jest do Posiadacza/Wspó³posiadaczy po 64 dniu od wyst¹pienia zaleg³oœci przekraczaj¹cej 20 z³ i niesp³aconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zap³aty.
5) Op³ata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo sk³adaj¹ dyspozycjê dotycz¹c¹ operacji na rachunku (np. zlecaj¹ przelew do realizacji, sk³adaj¹ zlecenie sta³e, zak³adaj¹ lokatê, itp.). Op³ata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajêciem œrodków
przez komornika lub inn¹ instytucjê upowa¿nion¹ do zajêcia œrodków na rachunku.
6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostêpny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.
7) Rachunek wycofany ze sprzeda¿y z dniem 1 lutego 2017 r.
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 3 – PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
ROZDZIA£ 1. Rachunki bankowe – Pocztowe Konto Nestor 1)
L.p.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

1.

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÊPNIANIE US£UG

1.1.

Otwarcie rachunku

1.2.

Prowadzenie rachunku

1.3.

Ustanowienie dyspozycji na wypadek œmierci

1.4.

Odwo³anie dyspozycji na wypadek œmierci

1.5.

Ustanowienie pe³nomocnictwa do rachunku

1.6.

Odwo³anie pe³nomocnictwa do rachunku

1.7.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku z tytu³u zmiany rachunku
z indywidualnego na wspólny

2.

US£UGI BANKOWOŒCI ELEKTRONICZNEJ TELEKONTO/POCZTOWY24 / POCZTOWY SMS:

2.1.

Nadanie dostêpu do us³ugi TELEKONTO/Pocztowy24/ PocztowySMS

2.2.

Wys³anie kodu SMS

2.3.

Do³adowanie telefonu pre-paid

2.4.

Tryb pobierania op³aty /prowizji

Pocztowe Konto Nestor

jednorazowo

0 z³

miesiêcznie

0 z³ - je¿eli do konta jest wydana karta debetowa
5 z³ - je¿eli do konta nie zosta³a wydana karta debetowa

za ka¿de ustanowienie

7 z³

za ka¿de odwo³anie

7 z³

za ka¿de ustanowienie

7 z³

za ka¿de odwo³anie

7 z³

jednorazowo

20 z³

jednorazowo

0 z³

za ka¿de wys³anie

0 z³

za ka¿de do³adowanie

0 z³

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24
listem na adres korespondencyjny

jednorazowo

7 z³

2.5.

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24 SMS-em

jednorazowo

0 z³

2.6.

Zdefiniowanie / modyfikacja kontrahenta na liœcie kontrahentów
w Deklaracji TELEKONTA lub us³udze Pocztowy24

za ka¿de
zdefiniowanie/modyfikacjê

0 z³

2.7.

Zapytanie przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu 8)

za ka¿de zapytanie

4 zapytania 0 z³, ka¿de kolejne 0,50 z³

2.8.

Pakiet 4 zapytañ przez PocztowySMS

2.9.

Pakiet 20 zapytañ przez PocztowySMS

2.10.

Pakiet 50 zapytañ przez PocztowySMS

8 z³

2.11.

Zapytanie o saldo rachunku za poœrednictwem Konsultanta

7 z³

3.

PRZELEWY W Z£

3.1.

Przelew wewnêtrzny (pomiêdzy rachunkami prowadzonymi w Banku)
a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹
korespondencyjn¹

1 z³
za ka¿dy pakiet

3)

0 z³
od ka¿dego przelewu
5 z³

b) zlecony telefonicznie za poœrednictwem Konsultanta

0 z³

c) zlecony telefonicznie za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR
d) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

4 z³

od ka¿dego przelewu

0 z³
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Tryb pobierania op³aty /prowizji

a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹
korespondencyjn¹
b) zlecony telefonicznie za poœrednictwem Konsultanta

od ka¿dego przelewu

5 z³
0 z³

d) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

0 z³
od ka¿dego przekazu

7 z³
7)
plus poniesiony przez Bank koszt wysy³ki

Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku:
a) zlecony telefonicznie za poœrednictwem Konsultanta
b) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

3.4.

2,5 z³

c) zlecony telefonicznie za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR
e) przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku
3.3.

Pocztowe Konto Nestor

Przelew zewnêtrzny (na rachunek prowadzony w innym banku, za wyj¹tkiem przelewu do ZUS lub US):):

od ka¿dego przelewu

5 z³
5 z³

Przelew do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych lub Urzêdu Skarbowego realizowany przez:
a) Placówkê Banku lub Poczty Polskiej / drog¹ korespondencyjn¹
b) telefon (konsultant)

7 z³
od ka¿dego przekazu

c) Pocztowy24
3.5.

Zlecenie realizowane systemem SORBNET

4.

STA£E ZLECENIE P£ATNICZE

4.1.

Zdefiniowanie /modyfikacja /odwo³anie zlecenia:

0 z³
od ka¿dego zlecenia

a) w placówce Banku lub w placówce pocztowej /drog¹ korespondencyjn¹
/przez Konsultanta
b) za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24
4.2.

Realizacja zlecenia

5.

POLECENIE ZAP£ATY Z RACHUNKU D£U¯NIKA

5.1.

Zdefiniowanie/odwo³anie/modyfikacja polecenia zap³aty
lub upowa¿nienia do obci¹¿ania rachunku

5.2.

Realizacja polecenia zap³aty

6.

WP£ATY/WYP£ATY GOTÓWKOWE W Z£

6.1.

Wp³ata gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej na rachunek
prowadzony w Banku

6.2.

Wp³ata gotówkowa za poœrednictwem wp³atomatów sieci Euronet

6.3.

Wyp³ata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku
lub placówce pocztowej

7 z³
20 z³

5 z³
od ka¿dego zlecenia

0 z³
0 z³

od ka¿dego zdefiniowania
odwo³ania/ modyfikacji

5 z³

od ka¿dego wykonanego polecenia

0 z³

0 z³
za ka¿d¹ wp³atê
0 z³
za ka¿d¹ wyp³atê

0 z³
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Tryb pobierania op³aty /prowizji

Pocztowe Konto Nestor

6.4.

Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wyp³aty:

6.4.1.

a) w kwocie do 300 z³

raz w miesi¹cu

6.4.2.

b) w kwocie do 300 z³

kolejny raz w miesi¹cu

6.4.3.

c) w kwocie powy¿ej 300 z³

7.
7.1.

WYCI¥GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE
Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu miesiêcznego w formie elektronicznej

7.2.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu miesiêcznego w formie papierowej

7.3.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu kwartalnego w formie papierowej

7.4.

Wygenerowanie wyci¹gu w placówce Banku lub placówce pocztowej

7.5.

Wygenerowanie wyci¹gu w Pocztowy24

za ka¿dy wyci¹g

0 z³

7.6.

Sporz¹dzenie odpisu: obrotów/ wyci¹gu/ transakcji na rachunku

za ka¿dy odpis

15 z³

7.7.

Wydanie potwierdzenia dokonania transakcji na rachunku zleconej osobiœcie

za ka¿de potwierdzenie

0 z³

w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu jej wykonania

7 z³

za ka¿d¹ wyp³atê
0 z³
za ka¿dy wyci¹g

7 z³
0 z³

za pierwszy wyci¹g w miesi¹cu

0 z³

7.8.

Realizacja dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku na Lokatê Terminow¹

za ka¿d¹ dyspozycjê

0 z³

7.9.

Przyjêcie i wykonanie dyspozycji klienta dotycz¹cej blok ady œrodków na rachunku bankow ym

jednorazowo

20 z³

7.10.

Pisemne upomnienie dotycz¹ce powstania zad³u¿enia na rachunku 4)

7.11.

za ka¿de upomnienie bez wzglêdu
na liczbê adresatów,
do których jest kierowane upomnienie

nie wiêcej ni¿ 18 z³

5)

Sporz¹dzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia p³atniczego
a) w formie elektronicznej (email)
b) w formie sms
c) telefonicznie

0 z³
za ka¿de powiadomienie

d) w formie papierowej
7.12.

Wydanie dokumentów p³atniczych i/lub kopert

7.13.

Zastrze¿enie formularzy p³atniczych

8.

LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU

8.1.

Uruchomienie limitu debetowego

8.2.

Pisemne upomnienie/wezwanie do zap³aty dotycz¹ce przeterminowanego
zad³u¿enia 6)

0,20 z³
2 z³
7 z³

za ka¿d¹ przesy³kê

7 z³

za ka¿de zastrze¿enie

7 z³

jednorazowo

0 z³

za ka¿de upomnienie/wezwanie bez wzglêdu
na liczbê adresatów, do których jest kierowane
upomnienie /wezwanie do zap³aty

nie wiêcej ni¿ 18 z³

5)
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1)

Rachunek wycofany ze sprzeda¿y z dniem 1 kwietnia 2015 r.
Op³aty nie pobiera siê za zapytania dotycz¹ce zablokowania dostêpu do kana³u Pocztowy24 i zablokowaniea dostêpu do kana³u TELEKONTO. Pakiety SMS wycofane ze sprzeda¿y z dniem 1 lipca 2015 roku.
Op³ata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo sk³adaj¹ dyspozycjê dotycz¹c¹ operacji na rachunku (np. zlecaj¹ przelew do realizacji, sk³adaj¹ zlecenie sta³e, zak³adaj¹ lokatê, itp.). Op³ata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajêciem œrodków
przez komornika lub inn¹ instytucjê upowa¿nion¹ do zajêcia œrodków na rachunku.
4)
Jako zad³u¿enie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych œrodków lub niesp³acenie przez Posiadacza/Wspó³posiadaczy w umówionym terminie nale¿nych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy w tym op³at i prowizji. Po wyst¹pieniu zad³u¿enia w wysokoœci minimum 30 z³
Bank przesy³a Posiadaczowi/Wspó³posiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.
5)
Op³ata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiœcie poniesionych przez Bank kosztów obejmuj¹ca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty zwi¹zane z monitorowaniem terminowoœci i obs³ug¹ sp³aty zad³u¿enia oraz koszt listu poleconego.
6)
Jako zad³u¿enie przeterminowane Bank przyjmuje zad³u¿enie powsta³e w wyniku przekroczenia limitu debetowego lub nie sp³acenia w umówionym terminie kwoty dozwolonego debetu. Po wyst¹pieniu zad³u¿enia przeterminowanego w wysokoœci powy¿ej 20 z³
Bank przesy³a Posiadaczowi/Wspó³posiadaczom upomnienie listem poleconym. W przypadku braku sp³aty zad³u¿enia przeterminowanego zgodnie z treœci¹ i w terminie wskazanym w upomnieniu, Bank wzywa Posiadacza/Wspó³posiadaczy do zap³aty d³ugu listem poleconym.
Je¿eli Posiadacz/Wspó³posiadacze nie uregulowali zad³u¿enia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zap³aty, Bank wysy³a powtórne wezwanie do zap³aty. Sp³ata wymaganej kwoty zad³u¿enia wynikaj¹cego z upomnienia powoduje zaniechanie wys³ania wezwania.
Powtórne wezwanie do zap³aty wysy³ane jest do Posiadacza/Wspó³posiadaczy po 64 dniu od wyst¹pienia zaleg³oœci przekraczaj¹cej 20 z³ i niesp³aconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zap³aty.
7)
Cennik Poczty Polskiej S.A. dostêpny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.
2)

3)

TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 3 – PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
ROZDZIA£ 1. RACHUNKI BANKOWE - WYCOFANE ZE SPRZEDA¯Y - Pocztowe Konto Standard 1)
L.p.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

1.

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÊPNIANIE US£UG

1.1.

Otwarcie rachunku

1.2.

Prowadzenie rachunku

1.3.

Ustanowienie dyspozycji na wypadek œmierci

1.4.

Odwo³anie dyspozycji na wypadek œmierci

1.5.

Ustanowienie pe³nomocnictwa do rachunku

1.6.

Odwo³anie pe³nomocnictwa do rachunku

1.7.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku z tytu³u zmiany rachunku
z indywidualnego na wspólny

2.

US£UGI BANKOWOŒCI ELEKTRONICZNEJ TELEKONTO/POCZTOWY24 / POCZTOWY SMS:

2.1.

Nadanie dostêpu do us³ugi TELEKONTO/Pocztowy24/ PocztowySMS

2.2.

Wys³anie kodu SMS

2.3.

Do³adowanie telefonu pre-paid

2.4.

Tryb pobierania op³aty /prowizji

Pocztowe Konto Standard

jednorazowo

0 z³

miesiêcznie

0 z³ - je¿eli do konta jest wydana karta debetowa
5 z³ - je¿eli do konta nie zosta³a wydana karta debetowa

za ka¿de ustanowienie

7 z³

za ka¿de odwo³anie

7 z³

za ka¿de ustanowienie

7 z³

za ka¿de odwo³anie

7 z³

jednorazowo

20 z³

jednorazowo

0 z³

za ka¿de wys³anie

0 z³

za ka¿de do³adowanie

0 z³

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24
listem na adres korespondencyjny

jednorazowo

7 z³

2.5.

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24 SMS-em

jednorazowo

0 z³

2.6.

Zdefiniowanie / modyfikacja kontrahenta na liœcie kontrahentów
w Deklaracji TELEKONTA lub us³udze Pocztowy24

za ka¿de
zdefiniowanie/modyfikacjê

0 z³
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2.7.

Zapytanie przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu 10)

2.8.

Pakiet 4 zapytañ przez PocztowySMS

2.9.

Pakiet 20 zapytañ przez PocztowySMS

2.10.

Pakiet 50 zapytañ przez PocztowySMS

2.11.

Zapytanie o saldo rachunku za poœrednictwem Konsultanta 3)

3.

PRZELEWY W Z£

3.1.

Przelew wewnêtrzny (pomiêdzy rachunkami prowadzonymi w Banku)
a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹
korespondencyjn¹

Tryb pobierania op³aty /prowizji

Pocztowe Konto Standard

za ka¿de zapytanie

4 zapytania 0 z³, ka¿de kolejne 0,50 z³
1 z³

za ka¿dy pakiet

8 z³
za ka¿de zapytanie

0 z³
5 z³
0 z³

c) zlecony telefonicznie za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR
3.2.

od ka¿dego przelewu

b) zlecony telefonicznie za poœrednictwem Konsultanta

2,50 z³
od ka¿dego przelewu

d) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24
e) przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

od ka¿dego przekazu

0 z³
7 z³ plus poniesiony przez Bank
koszt wysy³ki zgodnie
8)
z cennikiem Poczty Polskiej S.A.

Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku:
a) zlecony telefonicznie za poœrednictwem Konsultanta
b) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

od ka¿dego przelewu

5 z³
5 z³

Przelew do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych lub Urzêdu Skarbowego
7 z³

a) Placówkê Banku lub Poczty Polskiej / drog¹ korespondencyjn¹
b) telefonicznie Konsultant

od ka¿dego przelewu

7 z³

od ka¿dego zlecenia

20 z³

0 z³

c) Pocztowy24
3.5.

5 z³
0 z³

c) zlecony telefonicznie za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR

3.4.

0 z³

Przelew zewnêtrzny (na rachunek prowadzony w innym banku, za wyj¹tkiem przelewu do ZUS lub US):
a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹
korespondencyjn¹

3.3.

7 z³

od ka¿dego przelewu

b) zlecony telefonicznie za poœrednictwem Konsultanta
d) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

4 z³

Zlecenie realizowane systemem SORBNET
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4.

STA£E ZLECENIE P£ATNICZE

4.1.

Zdefiniowanie /modyfikacja /odwo³anie zlecenia:

Tryb pobierania op³aty /prowizji

a) w placówce Banku lub w placówce pocztowej /drog¹ korespondencyjn¹
/przez Konsultanta

5 z³
od ka¿dego zlecenia

b) za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

Pocztowe Konto Standard

0 z³
0 z³

4.2.

Realizacja zlecenia

5.

POLECENIE ZAP£ATY Z RACHUNKU D£U¯NIKA

5.1.

Zdefiniowanie/odwo³anie/modyfikacja polecenia zap³aty
lub upowa¿nienia do obci¹¿ania rachunku

5.2.

Realizacja polecenia zap³aty

6.

WP£ATY/WYP£ATY GOTÓWKOWE W Z£

6.1.

Wp³ata gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej na rachunek

od ka¿dego odwo³ania
/modyfikacji /zdefiniowania

5 z³

od ka¿dego wykonanego polecenia

0 z³

za ka¿d¹ wp³atê

prowadzony w Banku

0 z³

6.2.

Wp³ata gotówkowa za poœrednictwem wp³atomatów sieci Euronet

6.3.

Wyp³ata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej

6.4.

Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyk licznego zlecenia wyp³aty:

6.4.1.

w kwocie do 300 z³

raz w miesi¹cu

7 z³

6.4.2.

w kwocie do 300 z³

kolejny raz w miesi¹cu

7 z³

6.4.3.

w kwocie powy¿ej 300 z³

za ka¿d¹ wyp³atê

7 z³

7.

WYCI¥GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE

7.1.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu miesiêcznego w formie elektronicznej

7.2.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu miesiêcznego w formie papierowej

7.3.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu kwartalnego w formie papierowej

za ka¿dy wyci¹g

0 z³

7.4.

Wygenerowanie wyci¹gu w placówce Banku lub placówce pocztowej

za pierwszy wyci¹g w miesi¹cu

0 z³

7.5.

Wygenerowanie wyci¹gu w Pocztowy24

za ka¿dy wyci¹g

0 z³

7.6.

Sporz¹dzenie odpisu: obrotów/ wyci¹gu/ transakcji na rachunku

za ka¿dy odpis

15 z³

7.7.

Wydanie potwierdzenia dokonania transakcji na rachunku zleconej osobiœcie

za ka¿de potwierdzenie

0 z³

za ka¿d¹ dyspozycjê

0 z³

jednorazowo

20 z³

0 z³

za ka¿dy wyci¹g

w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu jej wykonania
7.8.

Realizacja dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku na Lokatê Terminow¹

7.9.

Przyjêcie i wykonanie dyspozycji klienta dotycz¹cej blokady

7.10.

œrodków na rachunku bankowym
Pisemne upomnienie dotycz¹ce powstania zad³u¿enia na rachunku
bez wzglêdu na liczbê adresatów, do których jest kierowane upomnienie

za ka¿d¹ wyp³atê

4)

za ka¿de upomnienie bez wzglêdu
na liczbê adresatów, do których jest kierowane
upomnienie

0 z³

0 z³
7 z³

nie wiêcej ni¿ 18 z³

5)
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Tryb pobierania op³aty /prowizji

Pocztowe Konto Standard

Sporz¹dzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia p³atniczego:
0 z³

a) w formie elektronicznej e-mail
b) w formie sms
c) telefonicznie

za ka¿de powiadomienie

Wydanie dokumentów p³atniczych i/lub kopert

7.13.

Zastrze¿enie formularzy p³atniczych

8.

LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU 6)

8.1.

Uruchomienie limitu debetowego

8.2.

Pisemne upomnienie/wezwanie do zap³aty dotycz¹ce przeterminowanego
zad³u¿enia 7)

2 z³
7 z³

d) w formie papierowej
7.12.

0,20 z³

za ka¿d¹ przesy³kê

7 z³

za ka¿de zastrze¿enie

7 z³

jednorazowo

0 z³

za ka¿de upomnienie/wezwanie
bez wzglêdu na liczbê adresatów,
do których jest kierowane
upomnienie /wezwanie do zap³aty

nie wiêcej ni¿ 18 z³ 5)

3) Op³ata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo sk³adaj¹ dyspozycjê dotycz¹c¹ operacji na rachunku (np. zlecaj¹ przelew do realizacji, sk³adaj¹ zlecenie sta³e, zak³adaj¹ lokatê, itp.). Op³ata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajêciem œrodków
przez komornika lub inn¹ instytucjê upowa¿nion¹ do zajêcia œrodków na rachunku.
4) Jako zad³u¿enie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych œrodków lub niesp³acenie przez Posiadacza/Wspó³posiadaczy w umówionym terminie nale¿nych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy w tym op³at i prowizji. Po wyst¹pieniu zad³u¿enia w wysokoœci minimum 30 z³
Bank przesy³a Posiadaczowi/Wspó³posiadaczomupomnienie jednorazowo listem poleconym.
5) Op³ata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiœcie poniesionych przez Bank kosztów obejmuj¹ca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty zwi¹zane z monitorowaniem terminowoœci i obs³ug¹ sp³aty zad³u¿enia oraz koszt listu poleconego.
6) Data udostêpnienia limitu debetowego w Pocztowym Koncie Standard okreœlana jest w Komunikacie.
7) Jako zad³u¿enie przeterminowane Bank przyjmuje zad³u¿enie powsta³e w wyniku przekroczenia limitu debetowego lub nie sp³acenia w umówionym terminie kwoty dozwolonego debetu. Po wyst¹pieniu zad³u¿enia przeterminowanego w wysokoœci powy¿ej 20 z³ Bank przesy³a
Posiadaczowi/Wspó³posiadaczom upomnienie listem poleconym. W przypadku braku sp³aty zad³u¿enia przeterminowanego zgodnie z treœci¹ i w terminie wskazanym w upomnieniu, Bank wzywa Posiadacza/Wspó³posiadaczy do zap³aty d³ugu listem poleconym.
Je¿eli Posiadacz/Wspó³posiadacze nie uregulowali zad³u¿enia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zap³aty, Bank wysy³a powtórne wezwanie do zap³aty.
Sp³ata wymaganej kwoty zad³u¿enia wynikaj¹cego z upomnienia powoduje zaniechanie wys³ania wezwania. Powtórne wezwanie do zap³aty wysy³ane jest do Posiadacza/Wspó³posiadaczy po 64 dniu od wyst¹pienia zaleg³oœci przekraczaj¹cej 20 z³ i niesp³aconej w terminie wskazanym
w poprzednim wezwaniu do zap³aty.
8) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostêpny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 3 – PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
ROZDZIA£ 2. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE ZE SPRZEDA¯Y- Pocztowe Konto Plus1)
L.p.
Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi
Tryb pobierania op³aty /prowizji

Pocztowe Konto Plus

1.

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÊPNIANIE US£UG

1.1.

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 z³

1.2.

Prowadzenie rachunku

miesiêcznie

10 z³

Bank w kolejnym miesi¹cu zwraca pobran¹ op³atê za prowadzenie rachunku, je¿eli w miesi¹cu, w którym nast¹pi³o pobranie op³aty,
rozliczono transakcje bezgotówkowe dokonane kart¹/ kartami wydanymi do rachunku na ³¹czn¹ kwotê 1000 z³
1.3.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku z tytu³u zmiany rachunku
z indywidualnego na wspólny

1.4.

Ustanowienie dyspozycji na wypadek œmierci

1.5.

Odwo³anie dyspozycji na wypadek œmierci

1.6.

Ustanowienie pe³nomocnictwa do rachunku

1.7.

Odwo³anie pe³nomocnictwa do rachunku

2.

US£UGI BANKOWOŒCI ELEKTRONICZNEJ: TELEKONTO/POCZTOWY24/POCZTOWY SMS:

2.1.

Nadanie dostêpu do us³ugi Pocztowy24/ PocztowySMS/TELEKONTO

2.2.

Wys³anie kodu SMS

2.3.

Do³adowanie telefonu pre-paid

2.4.

jednorazowo

20 z³

za ka¿de ustanowienie

7 z³

za ka¿de odwo³anie

7 z³

za ka¿de ustanowienie

7 z³

za ka¿de odwo³anie

7 z³

jednorazowo

0 z³

za ka¿de wys³anie

0 z³

za ka¿de do³adowanie

0 z³

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24
listem na adres korespondencyjny

jednorazowo

7 z³

2.5.

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24 SMS-em

jednorazowo

0 z³

2.6.

Zdefiniowanie/modyfikacja kontrahenta na liœcie kontrahentów
w Deklaracji TELEKONTA lub us³udze Pocztowy24

za ka¿de zdefiniowanie/modyfikacjê

0 z³

za ka¿de zapytanie

4 zapytania 0 z³, ka¿de kolejne 0,50 z³

2.7.

Zapytanie przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu

2.8.

Pakiet 4 zapytañ przez PocztowySMS

2.9.

Pakiet 20 zapytañ przez PocztowySMS

2.10.

Pakiet 50 zapytañ przez PocztowySMS

2.11.

Zapytanie o saldo rachunku za poœrednictwem Konsultanta

3.

PRZELEWY W Z£

3.1.

Przelew wewnêtrzny (pomiêdzy rachunkami prowadzonymi w Banku)

2)

1 z³
za ka¿dy pakiet

4 z³
8 z³

5)

za ka¿de zapytanie

7 z³

od ka¿dego przelewu

0 z³
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Tryb pobierania op³aty /prowizji

a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/
zleconydrog¹ korespondencyjn¹

0 z³
0 z³

b) zlecony telefonicznie za poœrednictwem Konsultanta
c) zlecony telefonicznie za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR

od ka¿dego przelewu

0 z³

d) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24 z bie¿¹c¹ dat¹ realizacj

0 z³

e) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24 z przysz³¹ dat¹ realizacji

0 z³
7 z³

f) przelew do ZUS i US ( bez wzglêdu na termin realizacji i kana³, w któr ym zosta³ zlecony)
g) przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku
3.3.

Pocztowe Konto Plus

Przelew zewnêtrzny (na rachunek prowadzony w innym banku, za wyj¹tkiem przelewu do ZUS lub US):

od ka¿dego przekazu

7 z³ plus poniesione przez Bank koszty wysy³ki 6)

Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku:
a) zlecony telefonicznie za poœrednictwem Konsultanta
b) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24
Zlecenie realizowane systemem SORBNET od ka¿dego zlecenia

od ka¿dego przelewu

5 z³
5 z³

od ka¿dego zlecenia

15 z³

4.

STA£E ZLECENIE P£ATNICZE

4.1.

Zdefiniowanie/modyfikacja/odwo³anie zlecenia:

od ka¿dego zlecenia

0 z³

a) w placówce Banku lub w placówce pocztowej/drog¹ korespondencyjn¹/
przez Konsultanta
b) za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

od ka¿dego zlecenia

0 z³

4.2.

Realizacja zlecenia

od ka¿dego zlecenia

0 z³

5.

POLECENIE ZAP£ATY Z RACHUNKU D£U¯NIKA

5.1.

Zdefiniowanie/odwo³anie/modyfikacja polecenia zap³aty
lub upowa¿nienia do obci¹¿ania rachunku

od ka¿dego zdefiniowania/odwo³ania /modyfikacji

0 z³

5.2.

Realizacja polecenia zap³aty

od ka¿dego wykonanego polecenia

0 z³

6.

WP£ATY/WYP£ATY GOTÓWKOWE W Z£

6.1.

Wp³ata gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej na rachunek
prowadzony w Banku

jednorazowo za ka¿d¹ wp³atê

0 z³
0 z³

6.2.

Wp³ata gotówkowa za poœrednictwem wp³atomatów sieci Euronet

6.3.

Wyp³ata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku lub placówce poczt.

za ka¿d¹ wyp³atê

0 z³

6.4.

Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego
lub cyklicznego zlecenia wyp³aty

za dostarczenie

7 z³
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Tryb pobierania op³aty /prowizji

Pocztowe Konto Plus

7.

WYCI¥GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE

7.1.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu miesiêcznego w formie elektronicznej

7.2.

Sporz¹dzenie i przes³anie w yci¹gu miesiêcznego w formie papierowej

7.3.

Sporz¹dzenie i przes³anie w yci¹gu kwartalnego w formie papierowej

7.4.

Wygenerowanie wyci¹gu w Pocztowy24

7.5.

Sporz¹dzenie odpisu: obrotów/wyci¹gu/transakcji na rachunku

7.6.

Wydanie potwierdzenia dokonania transakcji na rachunku zleconej osobiœcie
w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu jej wykonania

7.7.

Realizacja dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku na Lokatê Terminow¹

za ka¿d¹ dyspozycjê

0 z³

7.8.

Przyjêcie i wykonanie dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku bankowym

jednorazowo

20 z³

7.9.

Pisemne upomnienie dotycz¹ce powstania zad³u¿enia na rachunku 3)

za ka¿de upomnienie
bez wzglêdu na liczbê adresatów,
do których jest kierowane upomnienie

nie wiêcej ni¿ 18 z³

za ka¿d¹ przesy³kê

0 z³

7.10.

Wydanie dokumentów p³atniczych i/lub kopert

7.11.

Sporz¹dzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia p³atniczego:

0 z³
za ka¿dy wyci¹g

0 z³
za ka¿dy wyci¹g

0 z³

za ka¿dy odpis/ wyci¹g/ odpis transakcji

15 z³

za ka¿de potwierdzenie

0 z³

c) telefonicznie

za ka¿de powiadomienie

Zapytanie o saldo rachunku za poœrednictwem Konsultanta 5)

7.13.

Zastrze¿enie formularzy p³atniczych

0,20 z³
2 z³
7 z³

d) w formie papierowej
7.12.

4)

0 z³

a) w formie elektronicznej e-mail
b) w formie sms

7 z³

za ka¿de zapytanie

7 z³

za ka¿de zastrze¿enie

7 z³

1)

Rachunek wycofany ze sprzeda¿y z dniem 01 stycznia 2010 r.
Op³aty nie pobiera siê za zapytania dotycz¹ce zablokowania dostêpu do kana³u Pocztowy24, zablokowanie dostêpu do kana³u TELEKONTO. Pakiety SMS wycofane ze sprzeda¿y z dniem 1 lipca 2015 roku.
Jako zad³u¿enie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych œrodków lub niesp³acenie przez Posiadacza/Wspó³posiadaczy w umówionym terminie nale¿nych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy w tym op³at i prowizji. Po wyst¹pieniu zad³u¿enia przeterminowanego w
wysokoœci minimum 30 z³ Bank przesy³a Posiadaczowi/Wspó³posiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.
4)
Op³ata na podstawie sklakulowanych i rzeczywiœcie poniesionych przez Bank kosztów obejmuj¹ca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty zwi¹zane z minitorowaniem terminowoœci i obs³uga sp³aty zad³u¿enia oraz koszt listu poleconego
5)
Op³ata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo sk³adaj¹ dyspozycjê dotycz¹c¹ operacji na rachunku (np. zlecaj¹ przelew do realizacji, sk³adaj¹ zlecenie sta³e, zak³adaj¹ lokatê, itp.). Op³ata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajêciem œrodków przez
komornika lub inn¹ instytucjê upowa¿nion¹ do zajêcia œrodków na rachunku.
6)
Cennik Poczty Polskiej S.A. dostêpny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.
2)

3)
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 3 – PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
ROZDZIA£ 2. RACHUNKI BANKOWE - Nowe Konto Oszczêdnoœciowe 6)
L.p.
Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi
Tryb pobierania op³aty /prowizji

Nowe Konto Oszczêdnoœciowe

1.

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 z³

2.

Prowadzenie rachunku

miesiêcznie

0 z³

3.

Udostêpnienie i korzystanie z us³ugi TELEKONTO/Pocztowy24/PocztowySMS

miesiêcznie

0 z³

4.

Wp³ata gotówkowa/bezgotówkowa

za ka¿d¹ wp³atê

0 z³

5.

Wyp³ata gotówkowa dokonywana w placówce Banku/placówce pocztowej

za ka¿d¹ wyp³atê

6.

Przelew wewnêtrzny (pomiêdzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 1)

za ka¿dy przelew

1 wyp³ata w m-cu 0 z³, ka¿da kolejna 5 z³
1 przelew w m-cu 0 z³, ka¿dy kolejny 5 z³

7.

Przelew zewnêtrzny na rachunek prowadzony w innym banku 1)
(za wyj¹tkiem przelewu do ZUS lub US)

za ka¿dy przelew

1 przelew w m-cu 0 z³, ka¿dy kolejny 5 z³

8.

Przelew na rachunek ZUS lub US

za ka¿dy przelew

7 z³

9.

Przelew natychmiastowy w z³otych na rachunek w innym banku
realizowany za poœrednictwem Pocztowy24 lub Konsultanta

za ka¿dy przelew

10 z³

10.

Zlecenie realizowane systemem SORBNET

od ka¿dego zlecenia

20 z³

11.

Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

od ka¿dego przekazu

7 z³ plus poniesione przez Bank koszty wysy³ki

za ka¿de zapytanie

4 zapytania w m-cu 0 z³, ka¿de kolejne 0,50 z³

5)

12.

Zapytanie przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu

13.

Pakiet 4 zapytañ przez PocztowySMS

14.

Pakiet 20 zapytañ przez PocztowySMS

15.

Pakiet 50 zapytañ przez PocztowySMS

16.

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24
listem na adres korespondencyjny

17.

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24 SMS-em

18.

Zapytanie o saldo za poœrednictwem Konsultanta 2)

19.

Sta³e zlecenie p³atnicze/polecenie zap³aty

20.

Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie
jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wyp³aty

21.
22.

7)

1 z³
za ka¿dy pakiet

4 z³
8 z³

jednorazowo

7 z³

jednorazowo

0 z³

za ka¿de zapytanie

7 z³

za ka¿de wykonane zlecenie/polecenie

10 z³

za ka¿de dostarczenie

15 z³

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu miesiêcznego w formie elektronicznej

od przes³anego wyci¹gu

0 z³

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu miesiêcznego w formie papierowej

od przes³anego wyci¹gu

7 z³

23.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu kwartalnego w formie papierowej

od przes³anego wyci¹gu

0 z³

24.

Wygenerowanie wyci¹gu w Pocztowy24

za kazdy wyci¹g

0 z³

25.

Sporz¹dzenie odpisu: obrotów lub transakcji na rachunku

jednorazowo, za ka¿dy
miesi¹c sporz¹dzonego odpisu

15 z³

26.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku z tytu³u zmiany rachunku
z indywidualnego na wspólny

jednorazowo

20 z³

31

L.p.
27.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

Tryb pobierania op³aty /prowizji

a) w formie elektronicznej
b) w formie sms
c) telefonicznie

0 z³
jednorazowo

Pisemne upomnienie dotycz¹ce powstania zad³u¿enia na rachunku 3)

0,20 z³
2 z³
7 z³

d) w formie papierowej
28.

Nowe Konto Oszczêdnoœciowe

Sporz¹dzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia p³atniczego:

za ka¿de upomnienie
bez wzglêdu na liczbê adresatów,
do których jest kierowane upomnienie

nie wiêcej ni¿ 18 z³

29.

Ustanowienie/odwo³anie dyspozycji Klienta na wypadek œmierci

za ka¿de ustanowienie/odwo³anie

7 z³

30.

Ustanowienie/odwo³anie pe³nomocnictwa

za ka¿de ustanowienie/odwo³anie

7 z³

31.

Wydanie dokumentów p³atniczych i/lub kopert

za ka¿d¹ przesy³kê

7 z³

32.

Przyjêcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotycz¹cej blokady œrodków
na rachunku bankowym

jednorazowo

20 z³

33.

Dodatkowe us³ugi, za które Bank nie pobiera op³at:

4)

sprawdzenie salda w placówce Banku lub placówce pocztowej, zdefiniowanie, modyfikacja/odwo³anie polecenia zap³aty, ustanowienie, modyfikacja/odwo³anie zlecenia sta³ego,
wydanie potwierdzenia dokonania operacji na koncie zleconej osobiœcie w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu wykonania tej operacji, wydanie/przes³anie Klientowi
karty kodów do us³ugi Pocztowy24, do³adowanie telefonu na kartê pre-paid.

1) We wszystkich kana³ach, z zastrze¿eniem, ¿e przez Konsultanta lub IVR us³uga dostêpna tylko dla Klientów posiadaj¹cych has³o do us³ugi TELEKONTO dla ROR, Pocztowego Konta Firmowego, Nowego Konta Oszczêdnoœciowego lub Pocztowego Konta Oszczêdnoœciowego
2) Us³uga dostêpna tylko dla Klientów posiadaj¹cych has³o do us³ugi TELEKONTO dla ROR, Pocztowego Konta Firmowego, Nowego Konta Oszczêdnoœciowego lub Pocztowego Konta Oszczêdnoœciowego
3) Jako zad³u¿enie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych œrodków lub niesp³acenie przez Posiadacza/Wspó³posiadaczy w umówionym terminie nale¿nych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy w tym op³at i prowizji. Po wyst¹pieniu zad³u¿enia w wysokoœci minimum 30 z³
Bank przesy³a Posiadaczowi/Wspó³posiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.
4) W przypadku realizacji wiêcej ni¿ jednego powiadomienia, op³ata jest naliczana nie czêœciej ni¿ 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie wiêcej ni¿ 3 op³aty za monit telefoniczny przy jednej zaleg³oœci. Bank nie pobiera op³aty, jeœli w tym samym dniu zosta³o wys³ane do Posiadacza/Wspó³posiadaczy
upomnienie/wezwanie do sp³aty zad³u¿enia.
5) Op³ata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiœcie poniesionych przez Bank kosztów obejmuj¹ca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty zwi¹zane z monitorowaniem terminowoœci i obs³ug¹ sp³aty zad³u¿enia oraz koszt listu poleconego.
6) Op³aty nie pobiera siê za zapytania dotycz¹ce: sprawdzenie salda karty przedp³aconej, zablokowanie dostêpu do kana³u Pocztowy24, zablokowanie dostêpu do kana³u TELEKONTO
7) Rachunek wycofany ze sprzeda¿y z dniem 1 kwietnia 2015 r.
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 3 – PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
ROZDZIA£ 3. KARTY P£ATNICZE I. Karty p³atnicze do rachunku
Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

L.p.
1.

WYDANIE/WZNOWIENIE KARTY

1.1.

Wydanie karty

1.2.

Wznowienie karty

1.3.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrze¿onej

2.

OBS£UGA KARTY

2.1.

Op³ata za kartê

2.1.1.

Minimalna wartoœæ transakcji bezgotówkowych dokonanych kart¹,
rozliczonych na rachunku w miesi¹cu poprzedzaj¹cym naliczenie
op³aty za kartê

Tryb pobierania
op³aty /prowizji

Pocztowe Konto Oszczêdnoœciowe
(Karta wycofana ze sprzeda¿y 1.04.2015 r.)

jednorazowo
(op³ata pobierana w dniu wydania karty)
jednorazowo
(op³ata pobierana w dniu wznowienia karty)
jednorazowo
(op³ata pobierana w dniu wydania karty)

0 z³
0 z³
0 z³
0 z³ lub 5 z³

miesiêcznie
(op³ata pobierana
po zakoñczeniu miesi¹ca)

(op³ata 5 z³ nie jest pobierana w przypadku
spe³nienia warunku okreœlonego w pkt. 2.1.1.)

min. 300 z³

2.2.

Zastrze¿enie karty

jednorazowo

0 z³

2.3.

Sprawdzenie salda w bankomacie

za ka¿de sprawdzenie

1 z³

2.4.

Wygenerowanie miniwyci¹gu w bankomacie sieci BZ WBK 1)

za ka¿dy miniwyci¹g

5 z³

2.5.

Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci BZ WBK

za ka¿d¹ zmianê

1 z³

2.6.

Wydanie pierwszego numeru PIN do karty

2.7.

Wydanie kolejnego numeru PIN do karty

3.

TRANSAKCJE

3.1.

Transakcja bezgotówkowa (p³atnoœæ kart¹)

3.2.

Wyp³ata gotówki we wskazanych sieciach
bankomatów krajowych

za ka¿dy PIN

2)

3)

0 z³
5 z³

za ka¿d¹ transakcjê

0 z³

za ka¿d¹ transakcjê

10 z³

3.3.

Pozosta³e wyp³aty gotówki na terenie kraju

za ka¿d¹ transakcjê

10 z³

3.4.

Wyp³ata gotówki za granic¹ 3)

za ka¿d¹ transakcjê

1% min. 5 z³

3.5.

Wyp³ata gotówki w ramach us³ugi cash back na terenie kraju

za ka¿d¹ transakcjê

nie dotyczy

3.6.

Przewalutowanie na euro, kwoty transakcji dokonanej w walucie

za ka¿d¹ transakcjê

0 z³

miesiêcznie
(op³ata pobierana z do³u,
za ka¿d¹ kartê na koniec miesi¹ca)

nie dotyczy

innej ni¿ waluta rachunku i ni¿ euro
3.7.

Abonament na bezprowizyjne wyp³aty gotówki ze wszystkich bankomatów
w kraju i za granic¹

4)

1) Lista do 10 ostatnich transakcji zrealizowanych kart¹ w ci¹gu ostatnich 2 miesiêcy.
2) Informacja o sieci bankomatów jest dostêpna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za poœrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499.
3) Op³ata za wyp³atê gotówki w bankomacie nie jest pobierana od transakcji rozliczonych po w³¹czeniu abonamentu bankomatowego.
4) W³¹czenie lub wy³¹czenie abonamentu bankomatowego nastêpuje z koñcem miesi¹ca. Op³ata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 3 – PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
ROZDZIA£ 4. RACHUNKI BANKOWE - Pocztowe Konto Walutowe
L.p.
Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi
Tryb pobierania op³aty /prowizji

Pocztowe Konto Walutowe 1)

1.

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÊPNIANIE US£UG

1.1.

Otwarcie rachunku

jednorazowo

1.2.

Prowadzenie rachunku

miesiêcznie

0 z³

1.3.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku z tytu³u zmiany rachunku z indywid. na wspólny

jednorazowo

20 z³

1.4.

Ustanowienie/odwo³anie dyspozycji Klienta na wypadek œmierci

za ka¿de ustanowienie /odwo³anie

10 z³

1.5.

Ustanowienie/odwo³anie pe³nomocnictwa do rachunku

za ka¿de ustanowienie /odwo³anie

10 z³

2.

PRZELEWY W Z£

2.1.

Przelew na rachunek w innym banku:

0 z³

a) zlecony osobiœcie w placówce Banku

od ka¿dego przelewu

5 z³

2.2.

Zlecenie telekomunikacyjne realizowane systemem SORBNET

od ka¿dego zlecenia

20 z³

3.

WYCI¥GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE

3.1.

Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej
drog¹ korespondencyjn¹

jednorazowo

10 z³

jednorazowo za ka¿dy miesi¹c
/wyci¹g /transakcjê

10 z³

jednorazowo

50 z³

3.2.

Sporz¹dzenie odpisu obrotów/wyci¹gu/transakacji na rachunku

3.3.

Przyjêcie i wykonanie dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku bankowym z tytu³u
zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku (nie dotyczy dyspozycji blokady œrodków
na rachunku bankowym z tytu³u zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku z Bankiem

3.4.

Pisemne upomnienie dotycz¹ce powstania zad³u¿enia na rachunku

3.5.

Op³ata za telefoniczne powiadomienie Klienta o powstaniu niedozwolonego
zad³u¿enia na rachunku 3)

3.6.

Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku 4)

4.

US£UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP£AT

4.1.

Aktywacja us³ugi TELEKONTO

4.2.

Przes³anie wyci¹gu z rachunku raz w miesi¹cu (nie dotyczy Rachunku terminowych lokat oszczêdnoœciowych)

4.3.

Przelew wewnêtrzny (pomiêdzy rachunkami prowadzonymi w Banku)

4.4.

Wp³ata gotówkowa na rachunek terminowej lokaty oszczêdnoœciowej w placówkach Banku lub placówkach pocztowych.

4.5.

Wp³ata gotówkowa na Pocztowe Konto Walutowe. Wp³aty gotówkowe w walucie realizowane s¹ w wybranych placówkach Banku.

4.6.

Wyp³ata gotówkowa z rachunku terminowej lokaty oszczêdnoœciowej dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej.

4.7.

Wyp³ata gotówkowa z Pocztowego Konta Walutowego. Wyp³aty gotówkowe w walucie realizowane s¹ w wybranych placówkach Banku.

4.8.

Wydanie na wniosek Posiadacza potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiœcie w placówce Banku.

2)

za ka¿de upomnienie/wezwanie bez wzglêdu na liczbê
adresatów, do których jest kierowane upomnienie

nie wiêcej ni¿ 18 z³ 5)

za ka¿de powiadomienie

5 z³

za ka¿dy przekaz

5 z³ plus poniesiony przez Bank koszt wysy³ki

1)

Konto wycofane ze sprzeda¿y z dniem 4.05.2010r.
Jako zad³u¿enie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych œrodków lub niesp³acenie przez Posiadacza/Wspó³posiadaczy w umówionym terminie nale¿nych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy w tym op³at i prowizji. Po wyst¹pieniu zad³u¿enia w wysokoœci minimum 30 z³
Bank przesy³a Posiadaczowi/Wspó³posiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.
3)
Dotyczy wyp³aty w z³.
4)
Op³ata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiœcie poniesionych przez Bank kosztów obejmuj¹ca: przygotowanie pisma i jego wydruk , koszty zwi¹zane z monitorowaniem terminowoœci i obs³ug¹ sp³aty zad³u¿enia oraz koszt listu poleconego.
5)
Cennik Poczty Polskiej S.A. dostêpny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.
2)
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH
CZÊŒÆ 3 – PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
ROZDZIA£ 5. KARTY PRZEDP£ACONE - Visa Electron - ZASILACZ 4)
L.p.
Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi
Tryb pobierania op³aty /prowizji

Op³ata /prowizja

1.

WYDANIE KARTY

1.1.

Op³ata za wydanie karty

2.

OBS£UGA KARTY

2.1.

Zastrze¿enie karty

jednorazowo

0 z³

2.2.

Realizacja Zasilenia w formie gotówkowej 1)

za ka¿de Zasilenie

1,5 z³ 2)

jednorazowo (op³ata pobierana
po pierwszym zasileniu karty)

15 z³

2.3

Realizacja zasileñ realizowanych przelewem

za ka¿de Zasilenie

0 z³

2.4

Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci BZ WBK

za ka¿d¹ zmianê

0 z³

2.5

Generowanie i przes³anie drog¹ pocztow¹ nowego PIN na ¿yczenie U¿ytkownika

za ka¿dy PIN

4 z³

3.

TRANSAKCJE 3)

3.1.

Transakcja bezgotówkowa (p³atnoœæ kart¹) dokonana na terenie kraju lub za granic¹

za ka¿d¹ transakcjê

0 z³

3.2.

Transakcja na odleg³oœæ (p³atnoœæ kart¹) dokonana telefonicznie, drog¹ pocztow¹
lub przez sieæ internet

za ka¿d¹ transakcjê

0 z³

3.3.

Transakcja gotówkowa (wyp³ata gotówki) dokonana na terenie kraju

za ka¿d¹ transakcjê

5 z³

3.4.

Transakcja gotówkowa (wyp³ata gotówki) dokonana za granic¹

za ka¿d¹ transakcjê

10 z³

4.

INNE CZYNNOŒCI

4.1.

Przygotowanie i przes³anie zestawienia transakcji kart¹ w formie ustalonej w Umowie

za ka¿de pierwsze zestawienie
w danym miesi¹cu kalendarzowym

0 z³

4.2.

Przygotowanie i przes³anie zestawienia transakcji kart¹ w innej formie ni¿ okreœlona
w Umowie lub kopii zestawienia
(kolejnego zestawienia w danym miesi¹cu kalendarzowym)

za ka¿de zestawienie

4 z³

4.3.

Sprawdzenie dostêpnych œrodków na karcie Zasilacz poprzez kontakt z infolini¹ Banku
oraz przez Pocztowy SMS

za ka¿de sprawdzenie

4.4.

Sprawdzenie dostêpnych œrodków na karcie Zasilacz, w bankomacie

za ka¿de sprawdzenie

0,50 z³

4.5.

Wydruk miniwyci¹gu w bankomacie sieci BZ WBK
(zestawienia 10 ostatnich transakcji zrealizowanych kart¹ w ci¹gu ostatnich 2 miesiêcy)

za ka¿dy miniwyci¹g

4 z³

4.6.

Wykup pieni¹dza elektronicznego w ca³oœci zg³oszony przed wygaœniêciem Umowy
lub po up³ywie roku od dnia jej wygaœniêcia

jednorazowo

12 z³

0 z³

1) Limit kwoty pierwszego Zasilenia dokonywanego przy zakupie karty od 10,00z³ do 2000,00 z³
2) Op³ata pobierana od 15 listopada 2014 r.
3) W przypadku dokonania transakcji w walucie innej ni¿ euro lub z³oty, do kwoty transakcji doliczana jest automatycznie mar¿a za przewalutowanie transakcji w wysokoœci 1,5% kwoty transakcji.
4) Karta wycofana ze sprzeda¿y z dniem 1 kwietnia 2015 r.
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CZÊŒÆ 4.
ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP£AT I PROWIZJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ¥CYCH JEDNOOSOBOW¥ DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZ¥ LUB SPÓ£KÊ CYWILN¥
1.

U¿yte w Taryfie okreœlenia: „Bank” i „Taryfa”, „placówka Banku” oznaczaj¹ odpowiednio: Bank Pocztowy S.A. , Taryfê op³at i prowizji bankowych pobieranych za czynnoœci zwi¹zane
z obs³ug¹ osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz spó³ek cywilnych stanowi¹c¹ czeœæ Taryfy op³at i prowizji stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów
detalicznych oraz Oddzia³ lub placówkê Banku.
2. Nie pobiera siê op³at i prowizji:
1) od wp³at na wyodrêbnione konta celów charytatywnych w Banku,
2) od wp³at zwi¹zanych ze sp³at¹ zaci¹gniêtych w Banku kredytów/po¿yczek i odsetek od kredytów/po¿yczek,
3) od aneksu do umów kredytów/po¿yczek, jeœli aneks sporz¹dzony jest z inicjatywy Banku
3. Bank nie pobiera op³at za przygotowanie, sporz¹dzenie i przekazanie informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP), w zwi¹zku z wykonywaniem
przez NBP kontroli oraz zbieraniem danych niezbêdnych do sporz¹dzania bilansu p³atniczego oraz sporz¹dzania miêdzynarodowej pozycji inwestycyjnej lub w przypadku, gdy
udzielenie informacji nastêpuje na ¿¹danie podmiotów wymienionych w art. 110 ustawy Prawo bankowe.
4. Wysokoœæ lub pozycje op³at i prowizji za czynnoœci mog¹ ulec zmianie w przypadku:
1) zmiany poziomu inflacji og³aszanego przez GUS,
2) zmiany poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacyjnych,
3) zmiany op³at stosowanych przez inne instytucje, z us³ug których Banku korzysta przy realizacji danej czynnoœci,
4) zmiany w zakresie czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku
5) zmiany poziomu prowizji i op³at na rynku miêdzybankowym za porównywalne czynnoœci lub us³ugi
5. Bank pobiera prowizjê i op³aty za zrealizowane na rzecz Klienta us³ugi stosownie do zawartej z Klientem umowy. Op³aty i prowizje ustalane s¹ w z³otych polskich.
6. Nale¿ne op³aty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych chyba, ¿e strony danej operacji umówi³y siê inaczej lub w z³o¿onej dyspozycji okreœlono inaczej a Bank to
aprobuje.
7. W przypadku, gdy w Taryfie zosta³a okreœlona tylko górna lub dolna granica wysokoœci prowizji i op³at lub zosta³a ona okreœlona w przedzia³ach kwotowych lub procentowych oznacza to,
¿e Bank ustala indywidualnie wysokoœæ pobieranych op³at i prowizji w podanych granicach.
8. Kwoty op³at i prowizji pobieranych w z³otych poni¿ej 0,5 grosza pomija siê a od 0,5 grosza podnosi siê do 1 grosza. Zaokr¹glenie nastêpuje w ten sposób, ¿e kwoty do 0,49 grosza
pomija siê, a kwoty od 0,5 grosza zaokr¹gla siê w górê do pe³nego grosza.
9. Na ¿yczenie Klienta Bank mo¿e wykonaæ inne czynnoœci ni¿ wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub op³aty bankowej.
10. Kwoty op³at i prowizji okreœlone niniejsza Taryf¹ s¹ kwotami netto i s¹ ka¿dorazowo powiêkszane o podatek VAT (wg stawki obowi¹zuj¹cej w chwili pobrania op³aty i/lub prowizji)
w sytuacji gdy z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa podatkowego wynika obowi¹zek zap³acenia podatku od towarów i us³ug od poszczególnej op³aty i/lub prowizji
wskazanej w treœci Taryfy.
11. Czynnoœci wykonywane przez Bank wymienione w Taryfie, stanowi¹ element kompleksowych us³ug finansowych œwiadczonych przez Bank, odpowiednio wskazanych w tytu³ach
poszczególnych Rozdzia³ów i Podrozdzia³ów Taryfy. W konsekwencji, wszelkie prowizje i op³aty bankowe przewidziane za wykonanie przez Bank w/w czynnoœci s¹ elementem
kalkulacyjnym wynagrodzenia za œwiadczenie przez Bank us³ug finansowych wskazanych w tytu³ach poszczególnych Rozdzia³ów i Podrozdzia³ów Taryfy i nie stanowi¹ wynagrodzenia za
odrêbn¹ us³ugê.
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ¥CYCH JEDNOOSOBOW¥ DZIA£ALNOŒÆ
GOSPODARCZ¥ LUB SPÓ£KÊ CYWILN¥
CZÊŒÆ 5 - PRODUKTY W OFERCIE - ROZDZIA£ 1. RACHUNKI BANKOWE - Pocztowe Konto Firmowe
L.p.
Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi
Tryb pobierania op³aty /prowizji
Pocztowe Konto Firmowe
1.

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÊPNIANIE US£UG

1.1.

Prowadzenie rachunku

1.2.

Przyjêcie/odwo³anie pe³nomocnictwa do rachunku

1.3.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku

2.

PRZELEWY W PLN

2.1.

Przelew wewnêtrzny (z rachunku w Banku na rachunek w Banku):

2.2.

a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹
korespondencyjn¹/ zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta

2.3.

b) zlecony za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR/ us³ugi Pocztowy24

2.4.

Przelew na rachunek w innym banku:

2.5.

a) zlecony osobiœcie w placówce Banku w placówce pocztowej/ zlecony drog¹

miesiêcznie od ka¿dego rachunku
op³ata pobierana po zakoñczeniu miesi¹ca

0/9 z³ 1)

za ka¿de przyjêcie/ odwo³anie

15 z³

jednorazowo

15 z³

od ka¿dego przelewu

5 z³
0 z³

7 z³

korespondencyjn¹/telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta
od ka¿dego przelewu

1 z³

2.6.

b) zlecony za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR

2.7.

c) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

2.8.

d) przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

2.9.

Przelew natychmiastowy w z³otych na rachunek w innym banku, zlecony:

2.10.

a) zlecony za poœrednictwem Konsultanta

od ka¿dego przelewu

5 z³

2.11.

b) za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

od ka¿dego przelewu

5 z³

2.12.

Przelew na rachunek ZUS i US

2.13.

a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹
korespondencyjn¹/przelewem Giro Sk³adka2)/za poœrednictwem Konsultanta

2.14.

d) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

2.15.

Zlecenie realizowane systemem SORBNET

3.

STA£E ZLECENIE P£ATNICZE

3.1.

Realizacja zlecenia sta³ego na rachunek w innym banku:

3.2.

a) z³o¿onego w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ drog¹ korespondencyjn¹
/przez Konsultanta

3.3.

b) z³o¿onego za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

3.4.

Odwo³anie zlecenia sta³ego z³o¿onego w placówce Banku lub w placówce pocztowej
/drog¹ korespondencyjn¹/ przez Konsultanta

0 z³
4 z³ + koszt realizacji przekazu

7 z³
od ka¿dego przelewu

0 z³
30 z³

od ka¿dego zlecenia

1 z³
0 z³

od ka¿dego odwo³ania

5 z³

1) Op³ata za prowadzenie rachunku nie jest pobierana w przypadku ³¹cznego wp³ywu na rachunek kwoty co najmniej 2 000 z³otych w danym miesi¹cu oraz posiadania aktywowanej karty debetowej w miesi¹cu, którego op³ata dotyczy. Wp³yw œrodków nie mo¿e pochodziæ z rachunków
prowadzonych w Banku Pocztowym S.A.
2) Op³ata pobierana w placówkach Poczty Polskiej S.A. w momencie realizacji dyspozycji.
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L.p.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

3.5.

Odwo³anie zlecenia sta³ego za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

4.

POLECENIE ZAP£ATY Z RACHUNKU D£U¯NIKA

4.1.

Realizacja polecenia zap³aty

4.2.

Odwo³anie polecenia zap³aty lub odwo³anie/ modyfikacja upowa¿nienia

Tryb pobierania op³aty i prowizji

Pocztowe Konto Firmowe

od ka¿dego odwo³ania

0 z³

od ka¿dego wykonanego polecenia

1 z³

od ka¿dego odwo³ania

5 z³

jednorazowo za ka¿d¹ wp³atê

0,7% od kwoty wp³aty nie mniej ni¿ 5z³

jednorazowo za ka¿d¹ wyp³atê

7 z³

jednorazowo za ka¿d¹ wyp³atê

15 z³

do obci¹¿ania rachunku
5.

WYP£ATY/WP£ATY GOTÓWKOWE W PLN

5.1.

Wp³ata gotówkowa za poœrednictwem wp³atomatów sieci Euronet

5.2.

Wyp³ata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku
lub placówce pocztowej

5.3.

Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego
lub cyklicznego zlecenia wyp³aty

5.4.

Przyjêcie/ zmiana zlecenia wyp³aty z konta

5.5.

Wp³ata w bilonie

6.

WYCI¥GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE

6.1.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu:

6.2.

a) miesiêcznego w formie elektronicznej

6.3.

b) miesiêcznego w formie papierowej

6.4.

Wygenerowanie wyci¹gu w Pocztowy24, w placówce Banku lub placówce pocztowej

6.5.

Sporz¹dzenie odpisu: obrotów/ wyci¹gu/ operacji na rachunku

6.6.

Realizacja dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku z tytu³u zabezpieczenia

od ka¿dego zlecenia

2 z³

od kwoty wp³aty w bilonie

1%

za ka¿dy wyci¹g

7 z³

jednorazowo za ka¿dy miesi¹c / wyci¹g/ operacjê

30 z³

0 z³
0 z³

50 z³

umów zawieranych przez Posiadacza rachunku
6.7.

Wys³anie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ Wys³anie wezwania do sp³aty
niedoboru z tytu³u przekroczenia stanu rachunku

6.8.

Us³ugi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem

6.9.

Zapytanie o saldo rachunku za poœrednictwem Konsultanta

7.

US£UGI BANKOWOŒCI ELEKTRONICZNEJ: TELEKONTO / POCZTOWY24 / POCZTOWYSMS

7.1.

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24 listem

18 z³
jednorazowo

wed³ug rzeczywistych kosztów Banku lub
wed³ug umowy, nie mniej ni¿ 25 z³

za ka¿de zapytanie

5 z³ 3)

jednorazowo

na adres korespondencyjny
7.2.

Zapytanie przez PocztowySMS

8.

LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU

8.1.

Uruchomienie limitu debetowego

8.2.

Odnowienie limitu debetowego

8.3.

Wys³anie wezwania do zap³aty/ upomnienia dotycz¹cego nale¿noœci z tytu³u
niesp³aconego limitu debetowego

5 z³

za ka¿de zapytanie

4 zapytania 0 z³, ka¿de kolejne 0,50 z³

4)

jednorazowo

2% od kwoty przyznanego limitu debetowego

za ka¿de odnowienie

5% od kwoty odnawianego limitu

za ka¿de wezwanie/ upomnienie

18 z³

3) Op³ata nie dotyczy Klientów, którzy wraz z zapytaniem o saldo sk³adaj¹ dyspozycjê dotycz¹c¹ operacji na rachunku (np. zlecaj¹ przelew do realizacji, sk³adaj¹ zlecenie sta³e, zak³adaj¹ lokatê, itp.).
4) Op³aty nie pobiera siê za zapytania dotycz¹ce: zablokowania dostêpu do kana³u Pocztowy24, zablokowania dostêpu do kana³u TELEKONTO
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TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ¥CYCH JEDNOOSOBOW¥ DZIA£ALNOŒÆ
GOSPODARCZ¥ LUB SPÓ£KÊ CYWILN¥
CZÊŒÆ 5 - PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 2. RACHUNKI BANKOWE -Firmowe Konto Oszczêdnoœciowe
L.p.
Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi
Tryb pobierania op³at i prowizji
Firmowe Konto Oszczêdnoœciowe
1.

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÊPNIANIE US£UG

1.1.

Przyjêcie/odwo³anie pe³nomocnictwa do rachunku

1.2.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku

2.

PRZELEWY W PLN

2.1.

Przelew wewnêtrzny (z rachunku w Banku na rachunek w Banku)

2.2.

za ka¿de przyjêcie/ odwo³anie

15 z³

jednorazowo

15 z³

za ka¿dy przelew

1 przelew w m-cu 0 z³,

Przelew na rachunek w innym banku (za wyj¹tkiem przelewu do ZUS lub US)

za ka¿dy przelew

1 przelew w m-cu 0 z³,

2.3.

Przelew na rachunek ZUS i US

za ka¿dy przelew

7 z³

2.4.

Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

od ka¿dego przekazu

4 z³ plus poniesiony przez Bank koszt realizacji przekazu

2.5.

Zlecenie realizowane systemem SORBNET

od ka¿dego zlecenia

30 z³

2.6.

Przelew natychmiastowy w z³otych na rachunek w innym banku, zlecony:

2.7.

a) drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta

2.8.

b) za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

od ka¿dego przelewu

10 z³

3.

STA£E ZLECENIE P£ATNICZE

3.1.

Realizacja zlecenia sta³ego na rachunek w innym banku:

od ka¿dego zlecenia

10 z³

3.2.

Odwo³anie zlecenia sta³ego z³o¿onego w placówce Banku/ droga korespondencyjna

od ka¿dego odwo³ania

5 z³

od ka¿dego odwo³ania

0 z³

od ka¿dego wykonanego polecenia

10 z³

od ka¿dego odwo³ania

5 z³

1)

ka¿dy kolejny 7 z³
1)

ka¿dy kolejny 7 z³

/przez Konsultanta
3.3.

Odwo³anie zlecenia sta³ego za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

4.

POLECENIE ZAP£ATY Z RACHUNKU D£U¯NIKA

4.1.

Realizacja polecenia zap³aty

4.2.

Odwo³anie polecenia zap³aty lub odwo³anie/modyfikacja upowa¿nienia
do obci¹¿ania rachunku

5.

WYP£ATY/WP£ATY GOTÓWKOWE W PLN

5.1.

Wyp³ata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku
lub placówce pocztowej

5.2.

Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego

1 wp³ata w m-cu 0 z³, ka¿da kolejna 5 z³
jednorazowo za ka¿d¹ wyp³atê
15 z³

lub cyklicznego zlecenia wyp³aty
5.3.

Przyjêcie/zmiana zlecenia wyp³aty z konta

5.4.

Wp³ata gotówkowa/bezgotówkowa

od ka¿dego zlecenia

2 z³

za ka¿d¹ wp³atê

0 z³
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6.

WYCI¥GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE

6.1.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu miesiêcznego w formie papierowej

6.2.

Sporz¹dzenie odpisu: obrotów lub operacji na rachunku

6.3.

Zapytanie o saldo za poœrednictwem Konsultanta

6.4.

Wys³anie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ Wys³anie wezwania

Tryb pobierania op³at i prowizji

Firmowe Konto Oszczêdnoœciowe

od przes³anego wyci¹gu

7 z³

jednorazowo, za ka¿dy miesi¹c
sporz¹dzonego odpisu

10 z³

1)

za ka¿de zapytanie
jednorazowo

18 z³

jednorazowo

50 z³

jednorazowo

5 z³

za ka¿de zapytanie

4 zapytania 0 z³,
ka¿de kolejne 0,50 z³ 1)

do sp³aty niedoboru z tytu³u przekroczenia stanu rachunku
6.5.

0,50 z³

Przyjêcie i wykonanie dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na koncie z tytu³u
zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza (nie dotyczy dyspozycji blokady
œrodków na rachunku bankowym z tytu³u zabezpieczenia umów zawieranych
przez Posiadacza rachunku)

7.

US£UGI BANKOWOŒCI ELEKTRONICZNEJ: TELEKONTO / POCZTOWY24 / POCZTOWYSMS

7.1.

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24
listem na adres korespondencyjny

7.2.

Zapytanie przez PocztowySMS 1)

1) Op³aty nie pobiera siê za zapytania dotycz¹ce: zablokowanie dostêpu do kana³u Pocztowy24, zablokowanie dostêpu do kana³u TELEKONTO
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CZÊŒÆ 5 - PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 3. Kart p³atnicze do rachunku I. Karta Visa Biznes Electron
Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi

L.p.

Tryb pobierania op³aty/ prowizji

Pocztowe
Konto Firmowe

Pocztowe
1)
Konto Firmowe Plus

jednorazowo
(op³ata pobierana w dniu wydania karty)

0 z³

0 z³

jednorazowo
(op³ata pobierana w dniu wznowienia karty)

0 z³

0 z³

jednorazowo
(op³ata pobierana w dniu wydania karty)

0 z³

0 z³

miesiêcznie
(op³ata jest pobierana po zakoñczeniu miesi¹ca)

5 z³

0 z³

1.

WYDANIE/WZNOWIENIE KARTY

1.1.

Wydanie karty

1.2.

Wznowienie karty

1.3.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrze¿onej

2.

OBS£UGA KARTY

2.1.

Op³ata za kartê

2.2.

Zastrze¿enie karty

jednorazowo

0 z³

0 z³

2.3.

Sprawdzenie salda w bankomacie

za ka¿de sprawdzenie

0,50 z³

0 z³

2.4.

Wygenerowanie miniwyci¹gu w bankomacie sieci BZ WBK
(lista do 10 ostatnich transakcji zrealizowanych kart¹ w okresie
ostatnich dwóch miesiêcy)

za ka¿dy miniwyci¹g

5 z³

5 z³

za ka¿dy zmianê

0 z³

0 z³

za ka¿dy PIN

0 z³

0 z³

2.5.

Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci BZWBK

2.6.

Wydanie nowego PIN

3.

TRANSAKCJE

3.1.

Transakcje bezgotówkowe (p³atnoœæ kart¹)

za ka¿d¹ transakcjê

0 z³

0 z³

3.2.

Wyp³ata gotówki z bankomatów i w terminalach POS
na terenie kraju i za granic¹

za ka¿d¹ transakcjê

0 z³

0 z³

3.3.

Wyp³ata gotówki w ramach us³ugi cash back na terenie kraju

za ka¿d¹ transakcjê

0 z³

0 z³

3.4.

Przewalutowanie na euro, kwoty transakcji dokonanej w walucie
innej ni¿ waluta rachunku i ni¿ euro

za ka¿d¹ transakcjê

0 z³

0 z³

1) Rachunek wycofany ze sprzeda¿y z dniem 1 grudnia 2010 r.
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GOSPODARCZ¥ LUB SPÓ£KÊ CYWILN¥
CZÊŒÆ 5 - PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 4. Operacje w obrocie dewizowym
L.p.
Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi
Tryb pobierania op³aty/ prowizji
Op³ata/ prowizja
1.

Przelew za granicê lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym

1.1.

Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT

1.2.

Przelew transgraniczny (za granicê) za poœrednictwem systemu SWIFT

1.3.

Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SEPA

1.4.

Przelew transgraniczny (za granicê) za poœrednictwem systemu SEPA

2.

Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT

jednorazowo

7 z³

25 z³ 1)

a) na rachunki w Banku
b) na rachunki w innym banku

równowartoœæ w PLN
0,25%, kwoty przelewu min. 25 z³ max. 200 z³

jednorazowo

równowartoœæ w PLN
0,25%, kwoty przelewu min. 25 z³ max. 200 z³

3.

Operacje w systemie TARGET2

3.1.

Przelew z zagranicy lub przelew z innego banku krajowego

7 z³

3.2.

Polecenie wyp³aty za granicê lub przelew do innego banku krajowego

15 z³

4.

Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu
na jego rzecz – na podstawie sta³ej dyspoz ycji Klienta lub dyspozycji wynikaj¹cej
z komunikatu p³atniczego

5.

Poszukiwanie wp³ywu na pisemne zlecenie Klienta

6.

Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

7.

Anulowanie lub zmiana dyspozycji przelewu jeœli:

jednorazowo

50 z³ plus koszty innego banku
od ka¿dego potwierdzenia

a) przelew nie zosta³ jeszcze zrealizowany
b) przelew zosta³ ju¿ zrealizowany
8.

Postêpowanie wyjaœniaj¹ce (reklamacja) na zlecenie Klienta

9.

Komunikat SWIFT

25 z³

od ka¿dej z³o¿onej dyspozycji

3 z³
25 z³
50 z³ plus koszty innego banku

od ka¿dej reklamacji

25 z³ plus koszty innego banku

jednorazowo

20 z³

1) Op³ata nie dotyczy Klientów, dla których przelew z zagranicy jest mniejszy ni¿ 30 EUR.
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GOSPODARCZ¥ LUB SPÓ£KÊ CYWILN¥
CZÊŒÆ 5 - PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 5. Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym
Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi

L.p.

Tryb pobierania op³aty/ prowizji

Op³ata/prowizja
1)
Pocztowe Konto Firmowe/Pocztowe Konto Firmowe Plus

1.

Udzielenie kredytu w koncie

od kwoty kredytu

3,00%, nie mniej ni¿ 100 z³

2.

Odnowienie umowy o kredyt w koncie

od kwoty kredytu

2,99%

3.

Niewykorzystany limit

miesiêcznie od kwoty
niewykorzystanego limitu kredytowego

0,15%

4.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy o kredyt

5.

Wys³anie upomnienia lub wezwania dotycz¹cego kredytu

6.

Restrukturyzacja kredytu

jednorazowo

50 z³

za ka¿de upomnienie lub wezwanie

100 z³

za sporz¹dzenie aneksu

100 z³

1) Rachunek wycofany ze sprzeda¿y z dniem 01 grudnia 2010 r.

TARYFA OP£AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z OBS£UG¥ OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ¥CYCH JEDNOOSOBOW¥ DZIA?ALNOŒÆ
GOSPODARCZ¥ LUB SPÓ£KÊ CYWILN¥
CZÊŒÆ 5 - PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 6. Lekka Linia Kredytowa
Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi

L.p.
1.

Udzielenie kredytu w koncie

2.

Podwy¿szenie kwoty kredytu w koncie

3.

Odnowienie umowy o kredyt w koncie

4.

Niewykorzystany limit

5.

Restrukturyzacja kredytu

6.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy o kredyt

7.

Wys³anie upomnienia lub wezwania dotycz¹cego kredytu

8.

Brak wype³nienia okreœlonego w Umowie kredytowej wymogu przeprowadzania
wp³ywów na rachunku bie¿¹cym w Banku

9

Wydanie opinii lub zaœwiadczenia zwi¹zanego z lini¹ kredytow¹

10.

Wydanie pisemnego uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu
(op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT)

1) Rachunek wycofany ze sprzeda¿y z dniem 01 grudnia 2010 r.

Tryb pobierania op³aty/ prowizji

Op³ata/prowizja
1)
Pocztowe Konto Firmowe/Pocztowe Konto Firmowe Plus

od kwoty kredytu

od 3,99% nie mniej ni¿ 100 z³

od kwoty podwy¿szenia kredytu

od 3,99%, nie mniej ni¿ 100 z³

od kwoty kredytu

od 2,99%

miesiêcznie od kwoty
niewykorzystanego limitukredytowego

0,20%

za sporz¹dzenie aneksu

100 z³

jednorazowo

300 z³

za ka¿de upomnienie lub wezwanie

100 z³

od kwoty bie¿¹cego zaanga¿owania,
pobierana jest jednorazowo prowizja
na pocz¹tku kwarta³u kalendarzowego
nastêpuj¹cego po kwartale kalendarzowym,
w którym Bank stwierdzi³ brak wymaganego
obrotu na rachunku bie¿¹cym w Banku

0,75% kwartalnie

za ka¿dy dokument

50 z³

za ka¿dy dokument

100 z³ + VAT
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GOSPODARCZ¥ LUB SPÓ£KÊ CYWILN¥
CZÊŒÆ 5 - PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 7. Ekspresowy Kredyt Ratalny
Rodzaj czynnoœci/us³ugi

L.p.
1.

Udzielenie kredytu

2.

Podwy¿szenie kwoty kredytu

3.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy o kredyt

4.

Wys³anie upomnienia lub wezwania dotycz¹cego kredytu

5.

Restrukturyzacja kredytu

6.

Brak wype³nienia okreœlonego w Umowie kredytowej wymogu przeprowadzania
wp³ywów na rachunku bie¿¹cym w Banku

7.

Prowizja za przedterminow¹ sp³atê

8.

Wydanie opinii lub zaœwiadczenia zwi¹zanego z umow¹ kredytu

9.

Wydanie pisemnego uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu
(op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT)

Tryb pobierania op³aty/ prowizji

Op³ata/prowizja
1)
Pocztowe Konto Firmowe/Pocztowe Konto Firmowe Plus

od kwoty kredytu

od 3,99% nie mniej ni¿ 100 z³

od kwoty podwy¿szenia kredytu

od 3,99%, nie mniej ni¿ 50 z³

jednorazowo

300 z³

za ka¿de upomnienie lub wezwanie

100 z³

za sporz¹dzenie aneksu

100 z³

od kwoty bie¿¹cego zaanga¿owania,
pobierana jest jednorazowo prowizja
na pocz¹tku kwarta³u kalendarzowego
nastêpuj¹cego po kwartale kalendarzowym,
w którym Bank stwierdzi³ brak wymaganego
obrotu na rachunku bie¿¹cym w Banku

0,75% kwartalnie

od kwoty przedterminowo
sp³acanego kapita³u

1%

za ka¿dy dokument

50 z³

za ka¿dy dokument

100 z³ + VAT

1) Rachunek wycofany ze sprzeda¿y z dniem 01 grudnia 2010 r.
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GOSPODARCZ¥ LUB SPÓ£KÊ CYWILN¥
CZÊŒÆ 5 - PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 8. Po¿yczka hipoteczna
L.p.

Rodzaj czynnoœci/us³ugi

Tryb pobierania op³aty/ prowizji

Op³ata/ prowizja

od kwoty udzielonej po¿yczki
/podwy¿szenia

3%

Prolongata terminu sp³aty po¿yczki (okres d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c)

ka¿dorazowo

1,5% od kwoty prolongowanej

Wydanie zaœwiadczenia/ opinii o sp³acie po¿yczki

ka¿dorazowo

100 z³

jednorazowo

0,1% kwoty po¿yczki
nie mniej ni¿ 100 z³

ka¿dorazowo

150 z³

za ka¿dy dokument

50 z³, nie wiêcej ni¿ 300 z³ ³¹cznie

jednorazowo

300 z³
do 2,0% nie mniej ni¿ 200 z³

1.

UDZIELENIE KREDYTU/PO¯YCZKI

1.1.

Udzielenie Po¿yczki Hipotecznej dla Mikroprzedsiêbiorstw

1.2.

Podwy¿szenie kwoty Po¿yczki Hipotecznej dla Mikroprzedsiêbiorstw

2.

INNE CZYNNOŒCI

2.1.
2.2.
2.3.

Wydanie promesy

2.4.

Op³ata za zmianê warunków Umowy na wniosek Klienta: m.in. zmiana harmonogramu,
zmiana profilu sp³aty, zamiana zabezpieczenia sp³aty po¿yczki,

3%

wyd³u¿enie/skrócenie okresu po¿yczki
2.5.

Sporz¹dzenie na wniosek Po¿yczkobiorcy lub Porêczyciela odpisu: umowy/ planu sp³aty

2.6.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy o po¿yczki

2.7.

Zawarcie umowy ugody

2.8.

Op³ata za wezwanie do dostarczenia dokumentów, zgodnie z Umow¹ po¿yczki

2.9.

Wys³anie upomnienia lub wezwania dotycz¹cego po¿yczki

2.10.

Prowizja za wczeœniejsz¹ przedterminow¹ sp³atê

2.11.

Wydanie opinii lub zaœwiadczenia zwi¹zanego z umow¹ po¿yczki

2.12.

Wydanie pisemnego uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu (op³ata powiêkszona
o 23% podatku VAT)

od kwoty ugody
ka¿dorazowo

50 z³

za ka¿de wezwanie/ upomnienie

100 z³

od kwoty przedterminowo
sp³acanego kapita³u

1%

za ka¿dy dokument

50 z³

za ka¿dy dokument

100 z³ + VAT
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GOSPODARCZ¥ LUB SPÓ£KÊ CYWILN¥
CZÊŒÆ 5 - PRODUKTY W OFERCIE
ROZDZIA£ 9. Pozosta³e operacje i us³ugi bankowe
L.p.

Tryb pobierania op³aty/ prowizji

Op³ata/ prowizja

która nie jest klientem us³ug bankowych )- op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT

jednorazowo

wg cen zakupu
+ 20% z tytu³u kosztów
manipulacyjnych + VAT

2.

Przyjêcie depozytu na zlecenie Klienta (op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT)

jednorazowo

100 z³ + VAT

2.1.

Przechowywanie depozytu przyjêtego na zlecenie Klienta:
UWAGA ! Op³ata nie dotyczy depozytów wartoœciowych sk³adanych z urzêdu
np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwoœci, urzêdy celne itp.
(Op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT)
Przechowywanie depozytu wartoœciowego, przyjêtego na zlecenie Klienta,

miesiêcznie
za ka¿dy rozpoczêty miesi¹c

10 z³ + VAT

miesiêcznie od wartoœci
nominalnej
papierów wartoœciowych

0,1 % jednak nie mniej
ni¿ 10 z³,
za ka¿dy rozpoczêty miesi¹c
przechowywania + VAT

1.

2.2.

Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi
Wydanie worka do monet posiadaczowi rachunku bankowego (wydanie worka osobie,

w postaci papierów wartoœciowych emitowanych przez Bank (op³ata powiêkszona
o 23% podatku VAT)
3.

Za realizacjê tytu³u wykonawczego oraz dokumentu maj¹cego moc tego tytu³u
UWAGA! Op³atê pobiera siê od Posiadacza rachunku

4.

Wp³aty gotówkowe osób fizycznych na rachunki w innym banku

5.

Za wydanie na ¿yczenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaœwiadczenia,
które nie zosta³o okreœlone w innych punktach Taryfy

6.

Poszukiwanie rachunków bankowych na nazwisko jednej osoby oraz udzielanie
pisemnych informacji o wielkoœci salda w jednej placówce Banku 1)

7.

Weryfikacja dokumentów potwierdzaj¹cych zgodnoœæ z prawem dewizowym
wp³at na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów

8.

0,5% nie mniej ni¿ 30 z³

od ka¿dej wp³aty

0,5% nie mniej ni¿ 10 z³

jednorazowo

50 z³ + VAT

jednorazowo

100 z³

jednorazowo od jednego dokumentu
potwierdzaj¹cego ka¿dy
indywidualny tytu³ wp³aty

5 z³

Zastrze¿enie dokumentów lub anulowanie zastrze¿enia dokumentów:
a) Klienta Banku2)
b) osoby nie zwi¹zanej z Bankiem

9.

jednorazowo
od wyegzekwowanej kwoty

jednorazowo

15 z³
20 z³

Us³ugi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem
(mo¿e istnieæ koniecznoœæ opodatkowania podatkiem VAT jeœli us³ugi wykraczaj¹
poza zakres czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku lub kredytu
– w takim przypadku kwota prowizji/op³aty zostanie podwy¿szona przez Bank

jednorazowo

wg rzeczywistych kosztów
Banku lub wed³ug umowy,
nie mniej ni¿ 10 z³

o podatek VAT wyliczony wg aktualnie obowi¹zuj¹cej stawki)
1)

Op³at nie pobiera siê:
a) Od s¹du lub prokuratora w zwi¹zku z tocz¹c¹ siê spraw¹ karn¹ lub karno- skarbow¹ przeciwko osobie fizycznej, bêd¹cej stron¹ umowy,
b) Prokuratora w sprawach dotycz¹cych wykorzystywania dzia³alnoœci banków do celów maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (Dz. U. Z 1997r. Nr 88, poz.553 z póŸniejszym zmianami),
c) Osób upowa¿nionych uchwa³¹ Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego.
2)
Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest pe³nomocnikiem lub osob¹ upowa¿nion¹ do rachunku/produktu w Banku
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CZÊŒÆ 6 - PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
ROZDZIA£ 1. RACHUNKI BANKOWE - WYCOFANE Z OFERTY - Pocztowe Konto Firmowe Plus
L.p.

Rodzaj Czynnoœci /Us³ugi

Tryb pobierania op³aty /prowizji

Pocztowe Konto Firmowe Plus

miesiêcznie od ka¿dego rachunku

25 z³

za ka¿de przyjêcie/ odwo³anie

0 z³

1.

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÊPNIANIE US£UG

1.1.

Prowadzenie rachunku

1.2.

Przyjêcie/odwo³anie pe³nomocnictwa do rachunku

1.3.

Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku z zastrze¿eniem pkt 1.4.

jednorazowo

0 z³

1.4.

Zmiana rodzaju konta (aneks lub dyspozycja telefoniczna)

jednorazowo

15 z³ 2)

2.

PRZELEWY W PLN

2.1.

Przelew wewnêtrzny (z rachunku w Banku na rachunek w Banku):

1)

a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹
od ka¿dego przelewu

20 przelewów w m-cu 0 z³,
ka¿dy kolejny zgodnie
z rodzajem przelewu
dla Pocztowego Konta Firmowego

od ka¿dego przelewu

20 przelewów w m-cu 0 z³,
ka¿dy kolejny zgodnie
z rodzajem przelewu
dla Pocztowego Konta Firmowego

korespondencyjn¹
b) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta
c) zlecony za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR
d) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24
2.2.

Przelew na rachunek w innym banku:
a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹
korespondencyjn¹
b) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta
c) zlecony za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR
d) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24
e) przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

2.3.

b) za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

od ka¿dego przelewu

5 z³
5 z³

Przelew na rachunek ZUS i US
a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹
korespondencyjn¹/przelewem Giro Sk³adka3)/za poœrednictwem Konsultanta

od ka¿dego przelewu

d) zlecony za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24
2.5.

4 z³ plus poniesiony przez Bank
koszt realizacji przekazu

Przelew natychmiastowy w z³otych na rachunek w innym banku, zlecony:
a) drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta

2.4.

od ka¿dego przekazu

Zlecenie realizowane systemem SORBNET

7 z³
0 z³

od ka¿dego zlecenia

30 z³

1) Rachunek wycofany ze sprzeda¿y z dniem 01 grudnia 2010r.
2) Z tytu³u zmiany rodzaju konta Pocztowego Konta Firmowego Plus na Pocztowe Konto Firmowe
3) Op³ata pobierana w placówkach Poczty Polskiej S.A. w momencie realizacji dyspozycji
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L.p.

Rodzaj czynnoœci /us³ugi

3.

STA£E ZLECENIE P£ATNICZE

3.1.

Realizacja zlecenia sta³ego na rachunek w innym banku:

Tryb pobierania op³aty /prowizji

a) z³o¿onego w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ drog¹ korespondencyjn¹
/przez Konsultanta

od ka¿dego zlecenia

Odwo³anie zlecenia sta³ego z³o¿onego w placówce Banku lub w placówce pocztowej/
drog¹ korespondencyjn¹/ przez Konsultanta

3.3.

Odwo³anie zlecenia sta³ego za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24

4.

POLECENIE ZAP£ATY Z RACHUNKU D£U¯NIKA

4.1.

Realizacja polecenia zap³aty

4.2.

Odwo³anie polecenia zap³aty lub odwo³anie/modyfikacja upowa¿nienia
do obci¹¿ania rachunku

0 z³
0 z³

b) z³o¿onego za poœrednictwem us³ugi Pocztowy24
3.2.

Pocztowe Konto Firmowe Plus

od ka¿dego odwo³ania

0 z³

od ka¿dego odwo³ania

0 z³

od ka¿dego wykonanego polecenia
od ka¿dego odwo³ania

10 poleceñ zap³aty w m-cu 0 z³, ka¿de kolejne 1 z³

0 z³

5.

WYP£ATY/WP£ATY GOTÓWKOWE W PLN

5.1.

Wp³ata gotówkowa za poœrednictwem wp³atomatów sieci Euronet

jednorazowo za ka¿d¹ wp³atê

0,7% od kwoty wp³aty nie mniej ni¿ 5 z³

5.2.

Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego

jednorazowo za ka¿d¹ wyp³atê

5 dostarczeñ w m-cu 0 z³,
ka¿de nastêpne 15 z³

lub cyklicznego zlecenia wyp³aty
5.3.

Przyjêcie/zmiana zlecenia wyp³aty z konta

5.4.

Wp³ata w bilonie

6.

WYCI¥GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE

6.1.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu:

6.2.

a) miesiêcznego w formie elektronicznej

6.3.

b) miesiêcznego w formie papierowej

6.4.

Wygenerowanie wyci¹gu w Pocztowy 24, w placówce Banku lub placówce pocztowej

6.5.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu miesiêcznego w formie elektronicznej
(obowi¹zuje od1.04.2011r.)

6.6.

Sporz¹dzenie i przes³anie wyci¹gu miesiêcznego w formie papierowej

od ka¿dego zlecenia

2 z³

do kwoty wp³aty w bilonie

1%

0 z³
za ka¿dy wyci¹g

0 z³
0 z³
od przes³anego wyci¹gu
5 z³

(obowi¹zuje od1.04.2011r.)
6.7.

Sporz¹dzenie odpisu: obrotów/ wyci¹gu/ operacji na rachunku

6.8.

Realizacja dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku z tytu³u
Zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku

6.9.

Wys³anie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ Wys³anie wezwania

jednorazowo za ka¿dy miesi¹c/
wyci¹g/ operacjê

Wydanie dokumentów p³atniczych i/lub kopert za ka¿d¹ przesy³kê

15 z³
50 z³

jednorazowo
18 z³

do sp³aty niedoboru z tytu³u przekroczenia stanu rachunku
6.10.

7 z³

za ka¿d¹ przesy³kê

5 z³
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6.11.

Us³ugi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem

6.12.

Zapytanie o saldo rachunku za poœrednictwem Konsultanta

7.

US£UGI BANKOWOŒCI ELEKTRONICZNEJ: TELEKONTO / POCZTOWY24 / POCZTOWYSMS

7.1.

Wygenerowanie i dostarczenie has³a do us³ugi TELEKONTO lub Pocztowy24 listem

Tryb pobierania op³aty /prowizji

Pocztowe Konto Firmowe

jednorazowo

wed³ug rzeczywistych kosztów Banku
lub wed³ug umowy, nie mniej ni¿ 25 z³

za ka¿de zapytanie

0 z³

jednorazowo

5 z³

na adres korespondencyjny
7.2.

Zapytanie przez PocztowySMS

8.

LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU

8.1.

Uruchomienie limitu debetowego

8.2.

Odnowienie limitu debetowego

8.3.

Wys³anie wezwania do zap³aty/ upomnienia dotycz¹cego nale¿noœci z tytu³u
niesp³aconego limitu debetowego

za ka¿de zapytanie

4 zapytania 0 z³,
4)
ka¿de kolejne 0,50 z³

jednorazowo

2% od kwoty przyznanego limitu debetowego

za ka¿de odnowienie

5% od kwoty odnawianego limitu

za ka¿de wezwanie/ upomnienie

18 z³

1)

Rachunek wycofany ze sprzeda¿y z dniem 01 grudnia 2010 r.
Z tytu³u zmiany rodzaju konta z Pocztowego Konta Firmowego Plus na Pocztowe Konto Firmowe.
Op³ata pobierana w placówkach Poczty Polskiej S.A. w momencie realizacji dyspozycji
4)
Op³aty nie pobiera siê za zapytania dotycz¹ce: zablokowanie dostêpu do kana³u Pocztowy24, zablokowanie dostêpu do kana³u TELEKONTO.
2)

3)
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801 100 500
op³aty zgodnie z taryf¹ operatora

