Załącznik nr 1 do Umowy Kredytu Bezpiecznego <dla Klientów, którzy podpisali Umowę od 18.05.2014>
Tabela Opłat i Prowizji Kredytu Bezpiecznego – obowiązuje od dnia 1 listopada 2018r.
(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)
Opłata miesięczna (pobierana za każdy Okres Rozliczeniowy) za obsługę Kredytu
Bezpiecznego, począwszy od czwartego Okresu Rozliczeniowego (pierwsze 3 Okresy
10 zł
Rozliczeniowe 0 zł)
Opłata za wystawienie zaświadczenia dotyczącego Rachunku Kredytu w tym wydanie
70 zł
zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym
Opłata za czynności związane z podwyższeniem Limitu Kredytu (na wniosek Klienta)
100 zł
Opłata za polecenie przelew wewnętrznego – w przypadku, gdy w numerze rachunku
bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej do piątej stanowią cyfry
0 zł
175 lub 234
Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego w PLN - w przypadku, gdy w numerze rachunku
bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej do piątej, nie stanowią
0 zł
cyfry 175 lub 234 i przelew jest dokonywany za pomocą Systemu Bankowości Internetowej i
za pomocą Systemu Bankowości Mobilnej (usługi bankowości elektronicznej)
Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego w PLN - w przypadku, gdy w numerze rachunku
bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej do piątej, nie stanowią
2 zł
cyfry 175 lub 234 i przelew jest dokonywany za pomocą Centrum Telefonicznego (usługi
bankowości telefonicznej)
Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego w PLN - w przypadku, gdy w numerze rachunku
bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej do piątej, nie stanowią
4 zł
cyfry 175 lub 234 i przelew jest dokonywany w placówce Banku
5 zł (do kwoty przelewu
Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego w EUR - w przypadku, gdy w numerze rachunku
50 000,00 EUR)
bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej do piątej, nie stanowią
10 zł (od kwoty przelewu
cyfry 175 lub 234
50 000,01 EUR)
35 zł – jeżeli koszty wykonania
Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego w walucie innej niż PLN i EUR - w przypadku,
przelewu pokrywają obie strony
gdy w numerze rachunku bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej
35 zł + 40 zł jeżeli wszystkie
do piątej, nie stanowią cyfry 175 lub 234 i przelew jest dokonywany w Systemie Bankowości
koszty wykonania przelewu
Internetowej (usługa bankowości internetowej)
pokrywa nadawca przelewu
(opcja OUR)
0,5% (min. 40 zł max. 200 zł) –
jeżeli koszty wykonania przelewu
Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego w walucie innej niż PLN i EUR - w przypadku,
pokrywają obie strony
gdy w numerze rachunku bankowego odbiorcy (w formacie NRB), ciąg cyfr od pozycji trzeciej
0,5% (min. 40 zł max. 200 zł) +
do piątej, nie stanowią cyfry 175 lub 234 i przelew jest dokonywany w placówce Banku
40 zł jeżeli wszystkie koszty
wykonania przelewu pokrywa
nadawca przelewu (opcja OUR)
Opłata za polecenie przelewu do innych banków krajowych dokonywany za pomocą Systemu
Bankowości Internetowej i za pomocą Systemu Bankowości Mobilnej (usługi bankowości
0 zł
elektronicznej)
Opłata za polecenie przelewu do innych banków krajowych dokonywany za pomocą
2 zł
Centrum Telefonicznego (usługi bankowości telefonicznej)
Opłata za polecenie przelewu do innych banków krajowych dokonywany w placówce Banku
4 zł
Polecenie przelewu do innego banku poza Polskę oraz polecenie przelewu w walucie obcej
0,5% (min. 40 zł max. 200 zł)
w placówce Banku
Polecenie przelewu do innego banku poza Polskę oraz polecenie przelewu w walucie obcej
35 zł
w Systemie Bankowości Internetowej (usługa bankowości internetowej)
Dodatkowa opłata za polecenie przelewu do innego banku poza Polskę oraz polecenie
przelewu w walucie z wybranym przez Klienta sposobem naliczenia opłat zgodnie z zasadą
0 zł
SHA (koszty pokrywają obie strony)
Dodatkowa opłata za polecenie przelewu do innego banku poza Polskę oraz polecenie
przelewu w walucie obcej z wybranym przez Klienta sposobem naliczenia opłat zgodnie z
40 zł
zasadą OUR (wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu)
Dodatkowa opłata za polecenie przelewu do innego banku poza Polskę oraz polecenie
0 zł (kwota przelewu
przelewu w walucie obcej z wybranym przez Klienta sposobem naliczenia opłat zgodnie z
pomniejszona o koszty banków
zasadą BEN (wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu)
pośredniczących)
Dodatkowa opłata za polecenie przelewu do innego banku poza Polskę oraz polecenie
przelewu w walucie obcej dokonany za pomocą Systemu Bankowości Internetowej (usługa
15 zł
bankowości elektronicznej) z wybraną przez Klienta opcją „SZYBKI”
Dodatkowa opłata za polecenie przelewu do innego banku poza Polskę oraz polecenie
przelewu w walucie obcej dokonany za pomocą Systemu Bankowości Internetowej (usługa
25 zł
bankowości elektronicznej) z wybraną przez Klienta opcją „EKSPRESOWY”

Polecenie przelewu SEPA
Polecenie przelew w EURO (TARGET) na rachunek prowadzony przez bank będący
uczestnikiem Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Systemu Ekspresowego Transferu
Płatności
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatów Banku i Euronet (Bankomat Euronet – bankomat
oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronet
umiejscowionych w placówkach innych banków)
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatów innych banków krajowych
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą w tym transgraniczne transakcje
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
Opłata za wypłatę gotówki w oddziałach innych banków w kraju i zagranicą oraz transakcje
zrealizowane w urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych w tym
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
Prowizja za transakcję dokonaną Kartą do Kredytu Bezpiecznego w innej walucie niż PLN i
waluta rozliczeniowa w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych i bezgotówkowych
Opłata za objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem na wypadek śmierci i całkowitej
niezdolności do pracy zarobkowej
Opłata za niezrealizowanie wypłaty gotówkowej, o której mowa w Tabeli Limitów Transakcji
Kredytu Bezpiecznego, w ciągu 3 dni od daty zdeklarowanego terminu odbioru wypłaty
Wyciąg papierowy (w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych) dla Klientów
korzystających z Systemu Bankowości Internetowej
Opłata za kopię wyciągu (w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych)
Opłata za kopię dowodu realizacji transakcji
Opłata za sporządzenie duplikatu/kopii dokumentu dotyczącego Kredytu Bezpiecznego

5 zł (do kwoty przelewu
50 000,00 EUR)
10 zł (od kwoty przelewu
50 000,01 EUR)
50 zł

0 zł
5 zł
10 zł
8 zł
5% kwoty transakcji
0,25% średniego Zadłużenia w
danym Okresie rozliczeniowym
50 zł
3 zł
10 zł za 1 wyciąg
10 zł za potwierdzenie
100 zł

Definicje:
polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr
199, poz. 1175 z późn. zm.), z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu
w walucie obcej;
polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych
w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują
działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków
pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków
z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty
oraz euro;
sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez
dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie,
w postaci papierowej albo elektronicznej;
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca
na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego
z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na
wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą
urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę
prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;
usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem
infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji
do rachunku;
usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca
sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

