Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych.
Rachunki płatnicze w zł i innych walutach, Lokaty i Kredyt w rachunku płatniczym, według stanu na dzie 15 grudnia 2019 r.
Poj cia u yte w niniejszej Tabeli Opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A. dla Klientów indywidualnych zostały zdefiniowane w Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowo ci elektronicznej i usługi bankowo ci telefonicznej
w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadz cych działalno ci gospodarczej.

I.

A.

OTWARCIE I PROWADZENIE
RACHUNKU PŁATNICZEGO / LOKATY

1.

Otwarcie rachunku płatniczego / lokaty

2.

3.

RACHUNEK PŁATNICZY
KONTO PROSTE ZASADY/
KONTO PROSTE ZASADY JUNIOR

PODSTAWOWY
RACHUNEK PŁATNICZY

0 zł

0 zł

0 zł gdy w poprzednim miesi cu
dokonano min. 1 transakcji
bezgotówkowej1
LUB
8 zł

Opłata miesi czna za prowadzenie rachunku
płatniczego / lokaty w zł

Opłata miesi czna za prowadzenie rachunku
płatniczego / lokaty w walucie innej ni zł

0 zł

0 zł

RACHUNEK PŁATNICZY
KONTO OSOBISTE NOBLE

RACHUNEK PŁATNICZY
KONTO OSOBISTE
NOBLE PRIVATE BANKING

RACHUNEK PŁATNICZY
KONTO OSZCZ DNO CIOWE,
RACHUNEK PRZEJ CIOWY
(dalej „RP”) / LOKATY

0 zl

0 zł

0 zł

0 zł gdy w poprzednim miesi cu
Aktywa2 wyniosły min. 200 tys. zł
LUB
gdy Wpływy3 wyniosły min. 10 tys. zł

0 zł gdy w poprzednim miesi cu
Aktywa2 wyniosły min. 1 mln zł

0 zł

250 zł w pozostałych przypadkach

50 zł w pozostałych przypadkach

4

nie dotyczy

0 zł4

0 zł4

0 zł

1 Opłata jest pobierana 10 dnia miesi ca kalendarzowego, za poprzedni pełny miesi c kalendarzowy. Opłata nie jest pobierana od Klientów, którzy nie uko czyli 26 roku ycia. Jako transakcja bezgotówkowa jest traktowana ka da transakcja bezgotówkowa wykonana kart

debetow , wydan do Konta Osobistego lub wykonana inn , alternatywn metod płatno ci bezgotówkowych np. BLIK.

2 Aktywa to suma: rednich sald miesi cznych na Kontach Osobistych, Kontach Walutowych, Kontach Oszcz dno ciowych, Lokatach, IKE oraz stanu produktów o charakterze inwestycyjnym nabytych za po rednictwem Banku na ostatni dzie roboczy miesi ca.

Dla kont prowadzonych indywidualnie uwzgl dniane s Aktywa, których Klient jest Posiadaczem i Współposiadaczem, a dla kont prowadzonych wspólnie uwzgl dniane s Aktywa z produktów wyst puj cych w tej samej relacji własno ci co konto oraz Aktywa z produktów
prowadzonych na rzecz ka dego ze Współposiadaczy, pod warunkiem, e nie s prowadzone w relacji z innymi osobami.
3 Wpływy to suma wpływów na Konto z wył czeniem wpłat gotówkowych i przelewów z rachunków Klientów Indywidualnych prowadzonych przez Bank.
4 Pozostałe opłaty za Konto Walutowe s analogiczne jak za Konto Osobiste, które Klient posiada. W przypadku Klienta, nieposiadaj cego Konta Osobistego Noble, Rachunku Osobistego Noble Bank lub Konta Osobistego Noble Private Banking, opłaty za Konto Walutowe
s analogiczne jak dla Konta Proste Zasady. Nie dotyczy Konta Proste Zasady Junior.
B.

KARTY DEBETOWE

1.

Opłata za wydanie i wznowienie karty debetowej

0 zł
10 zł Sticker (naklejka zbli eniowa)

0 zł
Sticker – nie dotyczy

0 zł

0 zł

nie dotyczy

2.

Opłata miesi czna za obsług karty debetowej
(pobierana niezale nie od daty jej aktywowania)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

nie dotyczy

C.

WYPŁATA GOTÓWKI W BANKOMATACH I POZOSTAŁYCH URZ DZENIACH

3.

Prowizja od wypłaty gotówki w Polsce:

3.1.

wypłata gotówki – bankomaty sieci Euronet oraz Planet Cash

0 zł3

0 zł1, 3

0 zł3

0 zł3

nie dotyczy

3.2.

wypłata gotówki – bankomaty innych sieci

0 zł3

0 zł / 3,5% kwoty transakcji, min. 5 zł1,3

0 zł3

0 zł3

nie dotyczy

0 zł / 3,5% kwoty transakcji, min. 5 zł1,3

0 zł3

0 zł3

nie dotyczy

3,4

4.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy u yciu karty
debetowej do płatno ci gotówkowych

4,5% kwoty transakcji, min. 2 USD
4,5% kwoty transakcji, min. 2 GBP3,4
4,5% kwoty transakcji, min. 2 CHF3,4
Pozostałe waluty: 0 zł

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzib przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 0000304735 przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysoko kapitału zakładowego wynosi 2 851 630 418,91 złotych (wpłacony w cało ci). Infolinia: 197 97. Opłata jak za poł czenie lokalne według taryfy operatora.

4.1.

5.
5.1.
6.

Wypłata gotówki poza terytorium Pa stw Członkowskich
w bankomatach i pozostałych urz dzeniach

Prowizja od wpłaty gotówki we wpłatomatach poza
placówk Banku
Wpłata gotówki we wpłatomatach w placówce Banku
Opłata za sprawdzenie dost pnych rodków w bankomacie

7.

Opłata za przesłanie karty kurierem

8.

Opłata za wydanie pi tej lub kolejnej karty debetowej

D.

POLECENIE ZAPŁATY, ZLECENIA STAŁE

4,5% kwoty transakcji, min. 10 zł3
4,5% kwoty transakcji, min. 2 EUR3,4
4,5% kwoty transakcji, min. 2 USD3,4
4,5% kwoty transakcji, min. 2 GBP3,4
4,5% kwoty transakcji, min. 2 CHF3,4

nie dotyczy

0 zł3

0 zł3

nie dotyczy

0,6% od kwoty wpłaty, min. 1 zł3

0zł / 0,6% od kwoty wpłaty min. 1 zł1, 3

0 zł3

0 zł3

nie dotyczy

3

3

nie dotyczy

0 zł3

nie dotyczy

0 zł

3

0,99 zł3
30 zł

5

0 zł

1, 3

0,99 zł3

0 zł

0 zł3

0 zł

nie dotyczy

0 zł

0 zł

nie dotyczy

5 zł

nie dotyczy

0 zł

0 zł

nie dotyczy

1.

Uruchomienie / realizacja / odwołanie polecenia zapłaty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

nie dotyczy

2.

Uruchomienie / realizacja / odwołanie zlecenia stałego
o jednolitej kwocie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

nie dotyczy

3.

Realizacja zlecenia stałego o zmieniaj cej si kwocie (nie
dotyczy Konta Proste Zasady Junior)

5,99 zł

nie dotyczy

0 zł

0 zł

nie dotyczy

E.

POLECENIE PRZELEWU W ZŁ DO BANKÓW KRAJOWYCH

1.

Polecenie przelewu wewn trznego

0 zł

0 zł2

0 zł

0 zł

2.

Polecenie przelewu na rachunek w innym banku:
5,99 zł

0 zł2 / 5,99 zł

0 zł

0 zł

Konto
Oszcz dno ciowe:
0 zł za pierwsz
operacje (przelew
lub wypłata)
w miesi cu
kalendarzowym;
9 zł za kolejne
przelewy / wypłaty
w miesi cu
kalendarzowym;
0 zł za przelewy
na Lokaty w Banku

RP,
Lokaty: 0 zł

RP,
Lokaty: 5 zł

2.1.

polecenie przelewu w placówce Banku

2.2.

polecenie przelewu przez Bankowo

Internetow i Mobiln

0 zł

0 zł2

0 zł

0 zł

2.3.

polecenie przelewu przez Usług bankowo ci telefonicznej

2 zł

0 zł2 / 2 zł

0 zł

0 zł

2.4.

przelew natychmiastowy Express Elixir

5 zł

nie dotyczy

5 zł

0 zł

nie dotyczy

Polecenie przelewu SORBNET dla kwoty poni ej 1 mln zł

20 zł

nie dotyczy

0 zł

0 zł

20 zł

5,99 zł

nie dotyczy

0 zł

0 zł

4 zł

4 zł

0 zł

0 zł

3.
3.1.

4.

Polecenie przelewu SORBNET dla kwoty od 1 mln zł
Dodatkowe potwierdzenie polecenia przelewu
w formie papierowej wydawane w placówce Banku

Konto
Oszcz dno ciowe:
5,99 zł

RP: nie dotyczy,
Lokaty: 0 zł
RP,
Lokaty: 0 zł

RP,
Lokaty: 5 zł

0 zł

1. W limit 5 darmowych transakcji przy u yciu bankomatów lub wpłatomatów wlicza si ł czn liczb transakcji wymienionych w pkt.: C 3.1., C 3.2., C 4., C 5., C. 5.1.
2. W limit 5 darmowych transakcji płatniczych wlicza si ł czn liczb transakcji wymienionych w pkt: E 1., E 2.1., E 2.2., E 2.3., F. 2.1, F. 2.2 (dotyczy krajowych transakcji), G 2.1 (dotyczy krajowych transakcji).
3. Operator bankomatu lub innego urz dzenia umo liwiaj cego wypłat gotówki mo e pobra dodatkow prowizj za transakcj (tzw. surcharge) – kwota prowizji surcharge nie jest ustalana, ani pobierana przez Bank.
4. Prowizje w walutach EUR, USD, GBP, CHF s pobierane w przypadku transakcji Kart wydan do Konta Proste Zasady, realizowanych z rachunku Konto Walutowe, prowadzonego w danej walucie.
5. Opłata nie dotyczy kart wysyłanych kurierem razem z Umow Rachunku.
F.

POLECENIA PRZELEWU W WALUCIE EURO DO BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (NIE DOTYCZY LOKAT)

1.

Polecenie przelewu wewn trznego

2.

Polecenie przelewu na rachunek w innym Banku:

2.1.

polecenie przelewu SEPA lub polecenie przelewu w EUR na
rachunek Dostawcy w Pa stwie członkowskim

2.2.

polecenia przelewu inne ni w pkt. F. 2.1

0 zł

nie dotyczy

w placówce Banku: 5,99 zł
przez Usług bankowo ci telefonicznej:
0 zł2 / w placówce Banku: 5,99 zł
2 zł
przez Usług bankowo ci telefonicznej:
2 zł
przez Bankowo Internetow i
Mobiln : 0 zł
0,20% od kwoty Polecenia wypłaty,
min. 30 zł, max. 250 zł

0 zł/0,20% od kwoty Polecenia wypłaty,
min. 30 zł, max. 250 zł2

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

nie dotyczy

0,20% od kwoty Polecenia wypłaty,
min. 30 zł, max. 250 zł

0 zł

0,20% od kwoty Polecenia wypłaty,
min. 30 zł, max. 250 zł

2.2.1.

opłata dodatkowa za realizacj polecenia przelewu,
któr ponosi Zleceniodawca (opcja OUR)

realizacja Polece wypłaty za granic lub do Banku
2.2.2. krajowego z dat wykonania najpó niej nast pnego dnia
po dacie zlecenia

2.2.3.

realizacja Polece wypłaty za granic lub do Banku
krajowego z dat wykonania w dniu zlecenia

80 zł

80 zł

80 zł

0 zł

80 zł

dodatkowo 60 zł / 20 zł za polecenie
przelewu w EUR nie b d ce SEPA na
rachunek Dostawcy w Pa stwie
członkowskim

dodatkowo 60 zł

0 zł

0 zł

dodatkowo 60 zł

dodatkowo 90 zł / 20 zł za polecenie
przelewu w EUR nie b d ce SEPA na
rachunek Dostawcy w Pa stwie
członkowskim

dodatkowo 90 zł

0 zł

0 zł

dodatkowo 90 zł

100 zł + koszty innych banków

100 zł + koszty innych banków

0 zł

0 zł

100 zł + koszty innych banków

3.

Anulowanie lub zmiana zrealizowanego Polecenia wypłaty
za granic lub do Banku krajowego przez Zleceniodawc

4.

Realizacja Polece wypłaty z zagranicy lub z Banku krajowego, w tym przelewów europejskich SEPA na rachunki Klientów Getin Noble Banku S.A. z tytułu rent i emerytur:

4.1.

do kwoty 50 EUR

0 zł

nie dotyczy

0 zł

0 zł

0 zł

4.2.

powy ej 50 EUR

40 zł

nie dotyczy

0 zł

0 zł

40 zł

5.

Zmiana dyspozycji, anulowanie lub zwrot Polecenia
wypłaty z zagranicy z polecenia banku zlecaj cego
lub na wniosek Odbiorcy

100 zł + koszty innych banków
po rednicz cych w realizacji
Polecenia wypłaty

100 zł + koszty innych banków
po rednicz cych w realizacji
Polecenia wypłaty

0 zł

0 zł

100 zł + koszty innych banków
po rednicz cych w realizacji
Polecenia wypłaty

6.

Post powanie wyja niaj ce lub poszukiwanie Polecenia
wypłaty na wniosek Zleceniodawcy lub Beneficjenta
(dotyczy transakcji płatniczych w zakresie ich realizacji
poza terytorium pa stwa członkowskiego)

50 zł + koszty innych banków
uczestnicz cych

nie dotyczy

0 zł

0 zł

50 zł + koszty innych banków
uczestnicz cych

Bank pobiera przy operacjach realizowanych z rachunków walutowych nale ne prowizje i opłaty, stosuj c do przelicze kurs redni (fixing) według Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A. z dnia przeliczenia.
G.

POLECENIA PRZELEWU W WALUTACH OBCYCH INNYCH NI EURO DO BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ORAZ W ZŁ DO BANKÓW ZAGRANICZNYCH (NIE DOTYCZY LOKAT)

1.

Polecenie przelewu wewn trznego

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2.1.

polecenie przelewu w walucie obcej do banków
krajowych i zagranicznych

0,20% od kwoty Polecenia wypłaty,
min. 30 zł, max. 250 zł

0 zł/0,20% od kwoty Polecenia wypłaty,
min. 30 zł max. 250 zł2

0,20% od kwoty Polecenia wypłaty,
min. 30 zł, max. 250 zł

0 zł

0,20% od kwoty Polecenia wypłaty,
min. 30 zł, max. 250 zł

2.2.

polecenie przelewu w złotych do banków zagranicznych

0,20% od kwoty Polecenia wypłaty,
min. 30 zł max. 250 zł

0,20% od kwoty Polecenia wypłaty,
min. 30 zł max. 250 zł

0,20% od kwoty Polecenia wypłaty,
min. 30 zł max. 250 zł

0 zł

0,20% od kwoty Polecenia wypłaty,
min. 30 zł, max. 250 zł

80 zł

80 zł

80 zł

0 zł

80 zł

dodatkowo 60 zł

dodatkowo 60 zł

0 zł

0 zł

dodatkowo 60 zł

dodatkowo 90 zł

dodatkowo 90 zł

0 zł

0 zł

dodatkowo 90 zł

100 zł + koszty innych banków

100 zł + koszty innych banków

0 zł

0 zł

100 zł + koszty innych banków

nie dotyczy

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

40 zł

2.

2.2.1.

Polecenie przelewu na rachunek w innym banku:

opłata dodatkowa za realizacj polecenia przelewu,
któr ponosi Zleceniodawca (opcja OUR)

realizacja Polece wypłaty za granic lub do Banku
2.2.2. krajowego z dat wykonania najpó niej nast pnego dnia
po dacie zlecenia
2.2.3.

realizacja Polece wypłaty za granic lub do Banku
krajowego z dat wykonania w dniu zlecenia

3.

Anulowanie lub zmiana zrealizowanego Polecenia wypłaty
za granic lub do Banku krajowego przez Zleceniodawc

4.

Realizacja Polece wypłaty z zagranicy lub z Banku krajowego na rachunki Klientów Getin Noble Banku S.A. z tytułu rent i emerytur:

4.1.
4.2.

do kwoty 50 EUR lub równowarto ci
powy ej 50 EUR lub równowarto ci

0 zł
40 zł

nie dotyczy

5.

Zmiana dyspozycji, anulowanie lub zwrot Polecenia
wypłaty z zagranicy z polecenia banku zlecaj cego lub
na wniosek Odbiorcy

100 zł + koszty innych banków
po rednicz cych w realizacji
Polecenia wypłaty

100 zł + koszty innych banków
po rednicz cych w realizacji
Polecenia wypłaty

0 zł

0 zł

100 zł + koszty innych banków
po rednicz cych w realizacji
Polecenia wypłaty

6.

Post powanie wyja niaj ce lub poszukiwanie Polecenia
wypłaty na wniosek Zleceniodawcy lub Beneficjenta
(dotyczy transakcji płatniczych w zakresie ich realizacji
poza terytorium pa stwa członkowskiego)

50 zł + koszty innych banków
uczestnicz cych

nie dotyczy

0 zł

0 zł

50 zł + koszty innych banków
uczestnicz cych

Bank pobiera przy operacjach realizowanych z rachunków walutowych nale ne prowizje i opłaty, stosuj c do przelicze kurs redni (fixing) według Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A. z dnia przeliczenia.

H.

WPŁATY / WYPŁATY GOTÓWKI W PLACÓWCE BANKU

1.

Wpłata gotówki na rachunek w Banku

2.

Wpłata w bilonie w walutach obcych – CHF, EUR
(opłata nie dotyczy spłat rat kredytów / po yczek)

3.

Wpłata gotówki na rachunek w innym banku
(w przypadku Klientów nie posiadaj cych rachunku
w Banku, opłata pobierana jest analogicznie jak dla
Konta Proste Zasady)

4.

Wypłata gotówki z rachunku w Banku

I.

WYCI GI Z RACHUNKU (nie dotyczy lokat)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

50% od kwoty wpłaty

nie dotyczy

50% od kwoty wpłaty

0 zł

1,5% od kwoty wpłaty, min. 20 zł
(pobierane od dokonuj cego wpłaty)

nie dotyczy

1,5% od kwoty wpłaty, min. 20 zł
(pobierane od dokonuj cego wpłaty)

0 zł

0 zł
Konto
Oszcz dno ciowe:
nie dotyczy

RP, Lokaty:
50% od kwoty
wpłaty

1,5%, min. 20 zł
(pobierane od dokonuj cego wpłaty)
Konto
Oszcz dno ciowe:
0 zł za pierwsz
operacje (przelew
lub wypłata)
w miesi cu
kalendarzowym
9 zł za kolejne
przelewy / wypłaty
w miesi cu
kalendarzowym;
0 zł za przelewy
na Lokaty w Banku

RP,
Lokaty: 0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1.1.

1 raz w miesi cu w formie elektronicznej w Bankowo ci
Internetowej

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł, RP: nie dotyczy

1.2.

1 raz w miesi cu do odbioru osobistego w placówce Banku

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 raz w miesi cu ł cznie z jego wysłaniem listownym

2,99 zł

2,99 zł

0 zł

0 zł

0 zł, RP: 0 zł

2.

Sporz dzenie zestawienia transakcji płatniczych / odpisu
wyci gu z rachunku płatniczego

19,99 zł

19,99 zł

19,99 zł

0 zł

19,99 zł

J.

POZOSTAŁE OPŁATY

1.

Sporz dzenie i wydanie opinii bankowej / wydanie
za wiadczenia o posiadanym rachunku płatniczym / lokacie

20 zł

20 zł

20 zł

0 zł

20 zł

2.

Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
rodków na wypadek mierci (przyj cie / zmiana)

19,99 zł

19,99 zł

0 zł

0 zł

19,99 zł

3.

Opłata za powiadomienie o odmowie wykonania zlecenia
płatniczego

4,99 zł

0 zł

0 zł

0 zł

4,99 zł, RP: 0 zł

4.

Opłata za ustanowienie / modyfikacj / odwołanie
pełnomocnictwa (opłata pobierana jednorazowo niezale nie
od liczby posiadanych rachunków prowadzonych w tej samej
relacji własno ci)1

19,99 zł

19,99 zł

0 zł

0 zł

19,99 zł

5.

Opłata za wygenerowanie zbiorczej informacji o rachunkach
bankowych prowadzonych oraz umowach rachunków
rozwi zanych albo wygasłych zgodnie z art. 59a ust. 1-3
Prawa bankowego w bankach lub spółdzielczych kasach
oszcz dno ciowo rozliczeniowych na terenie Polski1,2

22,70 zł w przypadku wysłania listem
poleconym lub 18,50 zł w pozostałych
przypadkach

22,70 zł w przypadku wysłania listem
poleconym lub 18,50 zł w pozostałych
przypadkach

0 zł

0 zł

22,70 zł w przypadku wysłania listem
poleconym lub 18,50 zł w pozostałych
przypadkach

1.

1.3.

Sporz dzenie zbiorczego wyci gu miesi cznego:

1 Opłata jest analogiczna jak dla Konta Osobistego, które Klient posiada. W przypadku Klienta nieposiadaj cego Konta Osobistego Noble, Rachunku Osobistego Noble Bank lub Konta Osobistego Noble Private Banking, opłata jest analogiczna jak dla Konta Proste Zasady.
2 W przypadku Klientów nie posiadaj cych rachunku w Banku, opłata jest pobierana analogicznie jak dla Konta Proste Zasady.

6.

6.1.

Usługa SMS Info dla U ytkowników Bankowo ci Internetowej (usługa fakultatywna) oraz Powiadamianie SMS:
opłata nie jest pobierana za miesi c kalendarzowy, w którym
Pakiet został aktywowany po raz pierwszy. Opłata pobierana
z góry 1. dnia ka dego miesi ca, z wskazanego rachunku;
za usług pobierana jest jedna opłata, liczba dost pnych
bezpłatnych wiadomo ci jest stała, niezale nie od liczby

3,99 zł

3,99 zł

0 zł

0 zł

nie dotyczy

rachunków wybranych w ramach usługi (wiadomo ci SMS –
30, wiadomo ci e-mail – bez ogranicze )

6.2.

opłata za ka d wiadomo SMS poza pakietem – pobierana
1. dnia ka dego miesi ca za SMS wykorzystane
w poprzednim miesi cu (dotyczy równie pierwszego okresu
rozliczeniowego) z wskazanego rachunku

II.

KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM („Limit
kredytowy”)

1.

Prowizja bankowa za przyznanie kredytu w rachunku
płatniczym

2.

Prowizja bankowa za przedłu enie kredytu w rachunku
płatniczym

3.

Prowizja za podwy szenie kwoty kredytu w rachunku
płatniczym

4.

Za wiadczenie o spłacie kredytu w rachunku płatniczym

III.

CZEKI

1.

Przyj cie czeku do inkasa (czeki przyjmowane s wył cznie
od Klientów Getin Noble Banku S.A.)

2.

Zwrot czeku niezapłaconego przez bank (trasata)

IV.

OPŁATY WINDYKACYJNE (nie dotyczy RP i lokat)

1.

Opłata za monity i inne pisma wzywaj ce
do zapłaty w post powaniu windykacyjnym

2.

Opłata za monit telefoniczny, monit SMS, wizyt terenow

0,29 zł

0, 29 zł

0 zł

0 zł

nie dotyczy

RACHUNEK PŁATNICZY
KONTO PROSTE ZASADY

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

RACHUNEK PŁATNICZY
KONTO OSOBISTE NOBLE

RACHUNEK PŁATNICZY KONTO
OSOBISTE NOBLE PRIVATE BANKING

0 zł

nie dotyczy

0 zł

0 zł

1% przyznanego limitu kredytowego,
min. 50 zł

nie dotyczy

1% przyznanego limitu kredytowego,
min. 50 zł

0 zł

1% kwoty podwy szenia limitu kredytowego,
min. 50 zł

nie dotyczy

1% kwoty podwy szenia limitu kredytowego,
min. 50 zł

0 zł

30 zł

nie dotyczy

30 zł

0 zł

RACHUNEK PŁATNICZY
KONTO PROSTE ZASADY

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

RACHUNKI PŁATNICZE
KONTO OSOBISTE NOBLE / KONTO OSOBISTE NOBLE PRIVATE BANKING

40 zł + koszty przesyłki kurierskiej

nie dotyczy

0 zł

50 zł + koszty banku zagranicznego

nie dotyczy

0 zł

Opłata za pismo wysłane listem zwykłym

Według rzeczywi cie poniesionych przez Bank kosztów, nie wi cej ni 3,30 zł1, 2, 3

Opłata za pismo wysłane listem poleconym

Według rzeczywi cie poniesionych przez Bank kosztów, nie wi cej ni 5,90 zł1, 2, 3

Opłata za pismo wysłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru

Według rzeczywi cie poniesionych przez Bank kosztów, nie wi cej ni 8,50 zł1, 2, 3
0 zł1, 2, 3

1 Bank mo e prowadzi działania zwi zane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów telefonicznych, SMS’ów), wysyłaniem pism (w postaci monitów papierowych i wezwa do zapłaty) i wizytami terenowymi. Cz stotliwo

tych działa uzale niona jest od postawy
Klienta, przy czym czas pomi dzy wysyłanymi płatnymi pismami do Klienta z tytułu dochodzonych wierzytelno ci z jednego stosunku prawnego nie mo e by krótszy ni 7 dni, a liczba płatnych pism, wysłanych do Klienta w danym miesi cu z tytułu dochodzonych
wierzytelno ci z jednego stosunku prawnego, nie mo e by wi ksza ni 5. Bank stosuje czynno ci monituj ce w opisanej wy ej kolejno ci, a je eli ich zastosowanie nie jest mo liwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania zwi zane z czynno ciami s dowoegzekucyjnymi.
2 Dla umów zawartych od dnia 11 marca 2016 r., w przypadku gdy ł czna wysoko opłat z tytułu zaległo ci w spłacie kredytu oraz odsetek za opó nienie naliczonych konsumentowi zgodnie z umow , przekracza kwot odpowiadaj c kwocie odsetek maksymalnych za
opó nienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, obliczonych od kwoty zaległo ci w spłacie kredytu, nale nych na dzie pobrania tych opłat lub odsetek, nale y si tylko kwota opłat i odsetek odpowiadaj ca kwocie tych odsetek maksymalnych za opó nienie
3 Dotyczy umów o kredyt w rachunku płatniczym zawartych do 10 marca 2016 r. Dla umów kredytu w rachunku płatniczym zawieranych od 11 marca 2016 r. opłaty nie s pobierane.

