Dokument dotycz cy opłat

Nazwa podmiotu prowadz cego rachunek: Getin Noble Bank S.A.
Nazwa rachunku: Konto Proste Zasady
Data: 15.12.2019 r.
Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powi zanych z
rachunkiem płatniczym. Umo liwi on Pa stwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.
Dodatkowo mog mie zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powi zanych z tym rachunkiem,
które nie s wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mog Pa stwo znale w
Tabeli opłat i prowizji Getin Noble Bank S.A. dla klientów indywidualnych. Rachunki płatnicze w zł i
innych walutach, Lokaty i Kredyt w rachunku płatniczym.
Dost pny jest równie bezpłatny glosariusz poj

Usługa

stosowanych w niniejszym dokumencie.

Opłata

Ogólne usługi powi zane z rachunkiem

prowadzenie rachunku płatniczego

polecenie przelewu

opłata miesi czna
w przypadku, gdy w poprzednim miesi cu
dokonano min. 1 transakcji
bezgotówkowej

0 zł

opłata roczna ogółem

0 zł

opłata miesi czna
dla Klientów, którzy nie spełnili
powy szego warunku

8 zł

opłata roczna ogółem
w przypadku braku spełnienia warunku w
adnym miesi cu

96 zł

opłata miesi czna
dla Klientów, którzy nie uko czyli 26 roku
ycia

0 zł

opłata roczna ogółem

0 zł

w placówce Banku
przez Bankowo

5,99 zł

Internetow i Mobiln

0 zł

przez Usług bankowo ci telefonicznej

2 zł

1

polecenia przelewu w walucie EURO do
banków krajowych i zagranicznych, inne
ni polecenie przelewu SEPA

w placówce
Banku: 5,99 zł,
przez Usług
bankowo ci
telefonicznej: 2
zł, przez
Bankowo
Internetow i
Mobiln : 0 zł

polecenie przelewu w złotych do banków
zagranicznych

0,20% kwoty
transakcji,
min. 30 zł max.
250 zł

polecenie przelewu w walucie obcej (innej
ni EURO) do banków zagranicznych

0,20% kwoty
transakcji,
min. 30 zł max.
250 zł

przelew natychmiastowy Express Elixir

polecenie przelewu SEPA

polecenie przelewu SORBNET dla kwoty
poni ej 1 mln zł

20 zł

Polecenie przelewu SORBNET dla kwoty
od 1 mln zł

5,99 zł

w placówce Banku: 5,99 zł, przez Usług bankowo ci
telefonicznej: 2 zł, przez Bankowo Internetow i Mobiln : 0
zł

polecenie przelewu wewn trznego
polecenie przelewu w walucie obcej

5 zł

0 zł
0,20% kwoty transakcji,
min. 30 zł max. 250 zł

polecenie zapłaty

0 zł

zlecenie stałe

0 zł

Karty i gotówka
transgraniczna transakcja płatnicza przy
u yciu karty debetowej do płatno ci
bezgotówkowych

opłata nie jest
pobierana

4,5% kwoty transakcji, min. 2 USD / 2 GBP / 2 CHF
Pozostałe waluty: 0 zł
transgraniczna transakcja płatnicza przy
Prowizje w walutach USD, GBP, CHF s pobierane w
u yciu karty debetowej do płatno ci
przypadku transakcji Kart wydan do Konta Proste Zasady,
gotówkowych
realizowanych z rachunku Konto Walutowe, prowadzonego
w danej walucie.
wydanie karty płatniczej

wydanie i wznowienie karty debetowej

0 zł
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wydanie i wznowienie Sticker (naklejka
zbli eniowa)

10 zł

opłata miesi czna

0 zł

opłata roczna ogółem

0 zł

obsługa karty debetowej
obsługa karty kredytowej

usługa nie jest dost pna
w Banku

0 zł

poza terytorium Pa stw Członkowskich w
bankomatach i pozostałych urz dzeniach

wypłata gotówki

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.

4,5% kwoty
transakcji, min.
10 zł / 2 EUR / 2
USD / 2 GBP /
2 CHF

bankomaty sieci Euronet oraz Planet
Cash

0 zł

bankomaty innych sieci

0 zł

w Banku

0 zł

wpłata gotówki
we wpłatomatach poza placówk Banku
we wpłatomatach w placówce Banku

0,6% od kwoty
wpłaty min. 1 zł
0 zł

Kredyty w rachunku płatniczym i usługi powi zane
kredyt w rachunku płatniczym

prowizja za przyznanie
prowizja za przedłu enie
prowizja za podwy szenie
kwoty

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

Inne usługi
sporz dzenie zestawienia transakcji
płatniczych

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

19,99 zł

Sporz dzenie zbiorczego wyci gu
miesi cznego 1 raz w miesi cu w formie
elektronicznej w Bankowo ci Internetowej

0 zł

Sporz dzenie zbiorczego wyci gu
miesi cznego 1 raz w miesi cu do
odbioru osobistego w placówce Banku

0 zł
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Sporz dzenie zbiorczego wyci gu
miesi cznego 1 raz w miesi cu ł cznie
z jego wysłaniem listownym
wydanie za wiadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym

2,99 zł

20 zł

usługa bankowo ci telefonicznej

opłata nie jest pobierana

usługa bankowo ci elektronicznej

opłata nie jest pobierana

Pakiet usług
powiadamianie SMS [SMS Info]

Opłata
Pakiet 30 SMS i e-mail - bez ogranicze
Opłata miesi czna
Opłata nie jest pobierana za miesi c
kalendarzowy, w którym Pakiet został
aktywowany po raz pierwszy.
Opłata roczna ogółem

3,99 zł

43,89 zł

Opłaty za usługi, które przekroczyły ustalon liczb usług, zostan naliczone osobno.

Informacje o usługach dodatkowych
Informacje o opłatach za usługi, które przekroczyły liczb usług obj tych pakietem usług
(z wył czeniem opłat wskazanych powy ej).

Usługa

Opłata

powiadamianie SMS [SMS Info]

Bezpłatny glosariusz poj

wiadomo

SMS poza pakietem

0,29 zł

stosowanych w niniejszym dokumencie

(stworzony na podstawie Rozporz dzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powi zanych z rachunkiem płatniczym)

1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej „ustaw ”;
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wył czeniem polecenia
przelewu wewn trznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegaj ca na umo liwieniu
przekazania rodków pieni nych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy
odbiorcy, je eli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonuj działalno
na obszarze
jednolitego obszaru płatno ci w euro (SEPA);
4) polecenie przelewu wewn trznego – usługa inicjowana przez płatnika polegaj ca na umo liwieniu
przekazania rodków pieni nych mi dzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego
samego dostawc ;
5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegaj ca na umo liwieniu
przekazania rodków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek
płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej ni złoty oraz euro;
6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
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7) powiadamianie SMS – usługa polegaj ca na przekazywaniu komunikatów dotycz cych rachunku
płatniczego za po rednictwem wiadomo ci SMS;
8) prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegaj ca na prowadzeniu rachunku płatniczego na
rzecz konsumenta, umo liwiaj ca przechowywanie rodków pieni nych konsumenta oraz
wykonywanie transakcji płatniczych, ł cznie z usług otwarcia lub zamkni cia rachunku
płatniczego konsumenta;
9) sporz dzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegaj ca na
sporz dzeniu przez dostawc
prowadz cego rachunek płatniczy zestawienia transakcji
wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo
elektronicznej;
10) transgraniczna transakcja płatnicza przy u yciu karty debetowej do płatno ci bezgotówkowych –
usługa polegaj ca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy u yciu karty
debetowej na terytorium innego pa stwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz
bez fizycznego wykorzystania karty;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy u yciu karty debetowej do płatno ci gotówkowych –
usługa polegaj ca na wypłacie rodków pieni nych z rachunku płatniczego konsumenta na
terytorium innego pa stwa członkowskiego za pomoc urz dzenia umo liwiaj cego tak wypłat
lub w placówce dostawcy;
12) wydanie karty płatniczej – usługa polegaj ca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2
pkt 15a ustawy;
13) obsługa karty debetowej – usługa umo liwiaj ca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której
mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, je eli kwota ka dej transakcji dokonanej przy u yciu karty obci a
saldo rachunku płatniczego płatnika;
14) obsługa karty kredytowej – usługa umo liwiaj ca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której
mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, je eli kwota ka dej transakcji dokonanej przy u yciu karty
pomniejsza ustalony limit kredytowy;
15) wydanie za wiadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegaj ca na wydaniu przez
dostawc prowadz cego rachunek płatniczy za wiadczenia z informacjami o rachunku płatniczym
lub usługach wiadczonych konsumentowi;
16) wypłata gotówki – usługa polegaj ca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za
pomoc urz dzenia umo liwiaj cego tak wypłat lub w placówce dostawcy;
17) wpłata gotówki – usługa polegaj ca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za
pomoc urz dzenia umo liwiaj cego tak wpłat lub w placówce dostawcy;
18) usługa bankowo ci telefonicznej – usługa polegaj ca na dost pie do rachunku płatniczego przez
telefon za po rednictwem infolinii dostawcy, umo liwiaj ca w szczególno ci sprawdzenie salda
rachunku płatniczego lub zło enie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
19) usługa bankowo ci elektronicznej – usługa polegaj ca na dost pie do rachunku płatniczego przez
Internet, umo liwiaj ca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmian limitów dla płatno ci
bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy u yciu karty debetowej lub zło enie innego
rodzaju dyspozycji do rachunku;
20) zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegaj ca na cyklicznym przekazywaniu
rodków pieni nych w okre lonej wysoko ci z rachunku płatniczego płatnika na rachunek
płatniczy odbiorcy.
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