Dokument dotyczący opłat
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Rachunek: Konta walutowe w walucie: EUR, USD, CHF, GBP w pakiecie Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Diamond
Data: 1.11.2018 r.


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



Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem,
które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć w
Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla klientów bankowości prywatnej
Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.



Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
prowadzenie rachunku płatniczego
[otwarcie konta]
prowadzenie rachunku płatniczego

0 PLN
0 PLN

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
polecenie przelewu [polecenie
przelewu do innego Banku w Polsce w
PLN

0 PLN

polecenie przelewu [polecenie
przelewu SORBNET do innego banku
w Polsce w PLN]
polecenie przelewu [polecenie
przelewu do innego Banku poza
Polskę]

0 PLN
-- w systemie bankowości internetowej R-Online (usługa
bankowości elektronicznej) z opcją kosztową:
- koszty pokrywają obie strony
0 PLN
(za pierwsze polecenie przelewu w miesiącu kalendarzowym
z Konta walutowego prowadzonego w walucie CHF),
(za każde kolejne polecenie przelewu z Konta walutowego
prowadzonego w CHF)
- wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu
40 PLN
(za pierwsze polecenie przelewu w miesiącu kalendarzowym
z Konta walutowego prowadzonego w walucie CHF),
(za każde kolejne polecenie przelewu z Konta walutowego
prowadzonego w CHF)
- wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu
0 PLN
(kwota przelewu pomniejszona o koszty banków
pośredniczących)
w systemie bankowości internetowej R-Online (usługa
bankowości elektronicznej) z opcją „EKSPRESOWY” - opłata
dodatkowa
25 PLN
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polecenie przelewu [polecenie
przelewu do innego banku poza
Polskę, dla którego Bank nie prezentuje
kursów w tabeli dewizowej]

polecenie przelewu [polecenie
przelewu TARGET]
polecenie przelewu [dodatkowa opłata
za polecenie przelewu do innego banku
poza Polskę nie spełniające warunków
STP]
polecenie przelewu SEPA
polecenie przelewu wewnętrznego
polecenie przelewu w walucie obcej

Polecenie zapłaty
Zlecenie stałe

w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej)/
w placówce Banku lub za pośrednictwem Osobistego
Opiekuna Klienta z opcją kosztową:
- koszty pokrywają obie strony
0 PLN
- wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu
40 PLN
- wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu
0 PLN
(kwota przelewu pomniejszona o koszty banków
pośredniczących)
- koszty pokrywają obie strony
200 PLN
- wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu
240 PLN
- wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu
0 PLN
(kwota przelewu pomniejszona o
koszty banków pośredniczących)
w systemie bankowości internetowej R-Online (usługa
bankowości elektronicznej)
30 PLN
50 PLN

0 PLN
0 PLN
- w systemie bankowości internetowej R-Online (usługa
bankowości elektronicznej) z opcją kosztową:
- koszty pokrywają obie strony
0 PLN
(za pierwsze polecenie przelewu w miesiącu kalendarzowym
z Konta walutowego prowadzonego w walucie CHF),
(za każde kolejne polecenie przelewu z Konta walutowego
prowadzonego w CHF)
- wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu
40 PLN
(za pierwsze polecenie przelewu w miesiącu kalendarzowym
z Konta walutowego prowadzonego w walucie CHF),
(za każde kolejne polecenie przelewu z Konta walutowego
prowadzonego w CHF)
- wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu
0 PLN
((kwota przelewu pomniejszona o koszty banków
pośredniczących)
w systemie bankowości internetowej R-Online (usługa
bankowości elektronicznej) z opcją „EKSPRESOWY” - opłata
dodatkowa
25 PLN
w Centrum Telefonicznym (usługa bankowości telefonicznej)/
w placówce Banku lub za pośrednictwem Osobistego
Opiekuna Klienta z opcją kosztową:
- koszty pokrywają obie strony
0 PLN
- wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu
40 PLN
- wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu
0 PLN
(kwota przelewu pomniejszona o koszty banków
pośredniczących)
usługa nie jest dostępna
usługa nie jest dostępna

Karty i gotówka
transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych
transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do

dokonana kartą Mastercard Multiwalutowa

0 PLN

ze wszystkich bankomatów za granicą na terytorium państw
członkowskich/ w oddziałach innych banków za granicą na
terytorium państw członkowskich oraz transakcje zrealizowane
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płatności gotówkowych [wypłata
gotówki]
transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych [wypłata
gotówki Cash back za granicą na
terytorium państw członkowskich prowizja pobierana jest tylko od kwoty
wypłaty gotówki]
wydanie karty płatniczej
obsługa karty debetowej
obsługa karty kredytowej
wypłata gotówki
wypłata gotówki [opłata za brak lub
częściową realizację awizowanej
wypłaty gotówki]
wypłata gotówki [opłata za realizację
wypłaty gotówki z Konta walutowego w
złotych i walutach wymienialnych,
wymagającej awizacji,
w terminie krótszym niż standardowy,
pod warunkiem dostępności środków
w Banku]
wypłata gotówki [opłata od wpłaty
gotówki w EUR zawierającej bilon.
UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w
innych walutach obcych]
Wypłata gotówki

Wypłata gotówki [wypłata gotówki:
Cash back za granicą poza terytorium
państw członkowskich – prowizja
pobierana jest tylko od kwoty wypłaty
gotówki]

w urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych
na terytorium państw członkowskich kartą Mastercard
Multiwalutowa
0 PLN
0 PLN

usługa nie jest dostępna
przy czym przedmiotowy rachunek może być rachunkiem
powiązanym z kartą Mastercard Multiwalutowa
usługa nie jest dostępna
przy czym przedmiotowy rachunek może być rachunkiem
powiązanym z kartą Mastercard Multiwalutowa
usługa nie jest dostępna
z konta w kasach Banku:
0 PLN
od niepodjętej kwoty wypłaty gotówki

0,25%, min.10 PLN

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

60% wartości bilonu, min. 15 PLN

kartą Mastercard Multiwalutowa: z bankomatów
zlokalizowanych w Placówkach Banku/ z bankomatów sieci
Euronet z pozostałych bankomatów w kraju/ ze wszystkich
bankomatów za granicą poza terytorium państw
członkowskich/ w oddziałach innych banków za granicą poza
terytorium państw członkowskich oraz transakcje zrealizowane
w urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych
poza terytorium państw członkowskich
0 PLN
0 PLN

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
usługa nie jest dostępna

Inne usługi
powiadomienie SMS [powiadomienie
SMS "R-Alerts" – Pakiet Rozszerzony]
sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych [wyciąg papierowy dla
Klientów posiadających dostęp do
systemu bankowości internetowej R-

usługa jest dostępna przy czym opłata pobierana jest z Konta
Osobistego w PLN prowadzonego na rzecz Klienta
0 PLN
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Online (usługa bankowości
elektronicznej)]
sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych [Kopia wyciągu (w tym
sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych)/za sztukę/za jeden okres
rozliczeniowy oraz duplikat dokumentu
(wydruk z systemu Banku)]
sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych [historia konta]
wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku płatniczym
[Zaświadczenie/ Opinia bankowa o
produkcie]
wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku płatniczym
[Opinia o Kliencie - dokument o
wszystkich produktach Klienta]
wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku płatniczym
[Opinia o Kliencie – duplikat dokumentu
(wydruk z systemu Banku)]
wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku płatniczym
[Opinia o Kliencie – kopia dokumentu]
usługa bankowości telefonicznej
[opłata za dostęp do Centrum
Telefonicznego]
usługa bankowości elektronicznej
[opłata za dostęp do systemu
bankowości internetowej R-Online]
usługa bankowości elektronicznej
[opłata za dostęp do serwisu
bankowości mobilnej Mobilny Bank]
usługa bankowości elektronicznej
[opłata za dostęp do internetowej
platformy transakcyjnej R-Dealer]

0 PLN

dokument o jednym produkcie
dokument o wszystkich produktach Klienta

70 PLN
100 PLN
70 PLN

100 PLN

30 PLN

100 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN
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