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WYKAZ ZMIAN 

w Tabeli Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty płatnicze
1)

 – obowiązującej od dnia 01.08.2017 r. 

LP Tytuł opłaty w Tabeli Pakiet Konta 
Zapis lub stawka opłaty 

do 31.07.2017 r. 
Zapis lub stawka opłaty 

od 01.08.2017 r. 
O czym warto pamiętać? 

Przelewy wykonywane w placówce  

1 Przelew do innego banku
3)  2)

 
• Standard 

• Classic 
5 PLN 7 PLN Zachęcamy do: 

• dokonywania operacji (przelewów)  
bezpłatnie za pośrednictwem 
bankowości internetowej i mobilnej  
lub  

• zmiany pakietu konta na pakiet  
Na co dzień, w ramach którego 
Klient otrzymuje dostęp  
do nielimitowanej liczby 
bezpłatnych przelewów  
w placówce Banku.  

2 
Przelew do innego banku

3)  2) 
 – 

liczba bezpłatnych przelewów  
w miesiącu kalendarzowym  

• Standard 

• Classic 
3 1 

3 
Przelew do ZUS lub urzędu 
skarbowego 

• Standard 

• Classic 

• Na co dzień 

• Prestige 

5 PLN 7 PLN  

Pozostałe operacje 

1 
Przekształcenie z konta 
indywidualnego na wspólne 

• Standard 

• Classic 

• Na co dzień 

• Active 

• Prestige 

Brak  
opłaty 

10 PLN  

2 
 Ustanowienie pełnomocnictwa 
ogólnego 

• Standard 

• Classic 

• Na co dzień 

• Active 

• Prestige 

5 PLN 10 PLN  
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Ubezpieczenie assistance 

1 
Ubezpieczenia assistance do 
kont 

• Classic 

• Na co dzień 

• Active 

• Prestige 

Ubezpieczenia 
assistance do kont 

Dodanie zapisu: 
Oferta obowiązuje dla 
umów ubezpieczenia do 
których przystąpiono do 
dnia 31.07.2017 r. włącznie. 
 
W przypadku umów 
zawartych do dnia 
31.07.2017 r. ochrona 
ubezpieczeniowa jest 
świadczona zgodnie ze 
Szczególnymi Warunkami 
Ubezpieczenia. Od dnia 
01.08.2017 r. Bank wycofał 
z oferty niniejsze 
ubezpieczenia. 

Bank informuje, że istnieje możliwość 
bezpośredniego skorzystania  
z podobnego produktu dostępnego na 
rynku w tym przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz 
Polska S.A., który do tej pory oferował 
ubezpieczenie assistance do konta. 
Poza powyższym, Klient ma możliwość 
skorzystania  z oferty ubezpieczeń 
dostępnych i oferowanych na rynku 
przez innych Ubezpieczycieli.  

Powiadomienia do konta 

1 Abonament Medium • Junior Abonament Medium Abonament Junior 
Abonament Medium z dn. 01.08.2017 r. 
zmienia nazwę na Abonament Junior.  

2 Abonament Optimum 

• Standard 

• Junior 

• Classic 

• Na co dzień 

• Active 

• Prestige 

Abonament Optimum 
Opłata miesięczna - 2,50 PLN 
Liczba bezpłatnych 
SMS w abonamencie - 15 
Opłata za 1 SMS poza 
abonamentem - 0,25 PLN 

Brak zapisów  
(Abonament  zostanie 
wycofany z oferty) 

Posiadaczy Abonamentu Optimum, 
który zostanie wycofany z oferty Banku, 
zachęcamy przed 01.08.2017 r. do 
zmiany posiadanego Abonamentu na: 

• Abonament Mini – w ramach  
którego nie ponoszą Państwo 
miesięcznej opłaty abonamentowej 
za korzystanie z usługi, a koszt 
pojedynczego powiadomienia SMS 
to 0,30 PLN lub  

• Abonament Premium, którego 
warunki wskazano w punkcie 3. 
poniżej.  

Zmiany Abonamentu można dokonać 
za pośrednictwem bankowości 
internetowej, infolinii Banku lub  
w dowolnej placówce Banku. 
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3 Abonament Premium 

• Standard 

• Junior 

• Classic 

• Na co dzień 

• Active 

• Prestige 

Abonament Premium 

Opłata miesięczna - 6 PLN 

Liczba bezpłatnych 

SMS w abonamencie - 50 

Opłata za 1 SMS poza 
abonamentem – 0,20 PLN 

Abonament Premium 

Opłata miesięczna - 6 PLN 

Liczba bezpłatnych 

SMS w abonamencie – bez 

limitu  

 

 

Karty płatnicze 

1 

Wypłata gotówki w bankomacie 

obcym, w placówce banku 

obcego lub w innej instytucji w 

kraju i/lub w walucie PLN 

• Classic, 

• Active
  3)  

• Prestige   

0 PLN 

Wypłata o wartości: 

poniżej 100 PLN – 1,90 PLN 

co najmniej 100 PLN – 0 PLN 

 

W przypadku wypłat o wartości poniżej 

100 PLN zachęcamy do wypłaty 

gotówki z bankomatów Banku lub 

korzystania z usługi cashback, dającej 

możliwość wypłaty gotówki podczas 

płatności kartą. 

 

2 
Sprawdzenie dostępnych 
środków w bankomacie 

• Standard 

• Classic 

• Na co dzień 

• Active 

• Prestige 

• Junior 

• Rachunek 
Oszczędno- 
-ściowy 

1 PLN 2,5 PLN 

Saldo rachunku mogą Państwo  
w każdej chwili bezpłatnie i wygodnie 
sprawdzić za pośrednictwem 
bankowości internetowej i mobilnej. 

 

1) Począwszy od 01.08.2017 r. nazwa Tabeli w zależności od daty uruchomienia pakietu konta przyjmuje następujące brzmienie: 
• Tabela Opłat i Prowizji Konto i Karty płatnicze – Tabela obowiązuje od dnia 01.08.2017 r. dla pakietów kont uruchomionych od dnia 01.10.2016 r. 
• Tabela Opłat i Prowizji Konto i Karty płatnicze – Tabela obowiązuje do dnia 01.08.2017 r. dla pakietów kont uruchomionych do dnia 30.09.2016 r. 

2) 3) nie jest obciążony opłatą przelew zlecony w placówce: naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków  
z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu (dotyczy wyłącznie jednej operacji po naliczeniu odsetek, zakończeniu lokaty lub uruchomieniu 
pożyczki/kredytu). 
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3) Dla kont w pakiecie Active uruchomionych w okresie  od 01.10.2016 - 31.03.2017 r. (zmiana pakietu oraz nowe umowy) w ramach akcji „Konto Active z 2-letnią 
gwarancją” zmiany w zakresie stawki opłaty obowiązywać będą po zakończeniu okresu gwarancji tj. od 01.04.2019 r.   

 

 Wykaz zmian w Załączniku nr 1 do Regulaminu  Programu „Rodzina i Przyjaciele” 

Kategorie Akceptantów – sport, rozrywka i rekreacja 
Kod kategorii Akceptanta 

(kod MCC) 
Zmiany obowiązujące  

od 01.08.2017 r. 

Linie lotnicze 3000- 3299, 4511 - 

Koleje pasażerskie, promy, linie autobusowe - z wyłączeniem lokalnych  
i podmiejskich 

4011,  4112, 4131, 4411 
- 

Wypożyczalnie samochodów 3351-3440, 7512, 7519 - 

Hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, usługi rezerwacyjne 3501-3999,7011 - 

Biura i agencje podróży 4722, 4723 Kategoria wycofana 

Restauracje, bary, puby, dyskoteki, bary szybkiej obsługi (fast foody), kawiarnie, 
kluby muzyczne 

5812-5814 - 

Kina, teatry, opery, filharmonie, muzea 7832, 7922, 7929 - 

Sklepy sportowe – stroje, sprzęt i akcesoria sportowe 
Sklepy rowerowe – sprzedaż i serwis 

5655, 5940, 5941, 5998 Kategoria wycofana 

Pływalnie i baseny, Parki wodne, Parki rozrywki, cyrki, akwaria i delfinaria, atrakcje 
turystyczne 

5996, 7991, 7996, 7998, 7999 
- 

SPA i salony masażu 7297, 7298 - 

Kluby bilardowe, kręgielnie 7932, 7933 - 

Obiekty sportowe, kluby sportowe, fitness, obozy sportowe i rekreacyjne, campingi, 
stoki narciarskie, czartery jachtów, przystanie jachtowe, studia i szkoły tańca, pola 
golfowe 

4457, 4468, 7032, 7033, 
7911, 7941, 7992, 7997 

- 

 


