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Postanowienia ogólne 
 

1. Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo po-
brania  prowizji lub opłaty bankowej. 

2. Za czynności bankowe wykonywane przez Bank na podstawie umów z Klientem mogą być pobierane inne prowi-
zje/opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach. 

3. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych dokonując przeliczania stawek złoto-
wych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku BPH SA kursów kupna/sprzedaży walut.  

4. Należne opłaty i prowizje pobiera się od zleceniodawcy, chyba że strony uzgodnią inaczej. Opłaty i prowizje nie zapła-
cone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciążają zleceniodawcę operacji bankowej. 

5. Zlecenia klienta dotyczące wpłaty/polecenie przelewu powinny być składane na formularzach standardowych zgod-
nych z Polską Normą nr PN-F-01101 ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny. 

6. W obrocie krajowym pod pojęciem przelew zwykły i pilny rozumie się: 
1) przelew zwykły tj. krajowe zlecenie płatnicze złożone w formie dokumentu papierowego z wykorzystaniem formula-

rza standardowego księgowane na rachunku klienta oraz kierowane przez Bank do rozrachunku międzybankowe-
go najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia, 

2) przelew pilny tj. krajowe zlecenie płatnicze złożone w formie dokumentu papierowego z wykorzystaniem formula-
rza standardowego księgowane na rachunku klienta oraz kierowane przez Bank do rozrachunku międzybankowe-
go w tym samym dniu roboczym, jeśli zostanie złożone w danym dniu roboczym do godziny określonej w regulami-
nie prowadzenia rachunków. 

7. W obrocie dewizowym pod pojęciem przelew w trybie zwykłym, pilnym i ekspres rozumie się: 
1) tryb zwykły – data waluty 2 dni robocze, rozliczenie z bankiem za dwa dni, 
2) tryb pilny – data waluty na następny dzień roboczy, 
3) tryb ekspres – data waluty na dziś.  

8. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza. 

9. Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki i dokonywania wypłat waluty wymienialnej  
w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 

10. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w załączonej Taryfie pobiera się, w przypadku ich wystąpienia, opłaty  
i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia wg odrębnych Taryf lub wg faktycznie poniesio-
nych kosztów oraz koszty przesyłek kurierskich.  

11. W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut obciążają Klienta. 

12. Wszystkie prowizje i opłaty określone w Taryfie pobierane są „z góry” bezpośrednio przy wykonywaniu danej usługi,  
za wyjątkiem opłat miesięcznych, które są pobierane za pełny okres obliczeniowy. W przypadku opłat miesięcznych 
(np. za prowadzenie rachunku, korzystanie z pakietu, abonamentu za korzystanie z Bankowości Internetowej, Banko-
wości Telefonicznej) dopuszcza się pobranie 50% należnej opłaty, jeżeli umowa na usługę z Klientem została zawarta 
po 15-tym dniu okresu obliczeniowego, lub w przypadku wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa zakończyła się w 
pierwszej połowie okresu obliczeniowego.  

13. Umowy zawarte z Klientem na zindywidualizowanych warunkach obowiązują w Oddziale, który taką umowę podpisał, 
chyba że Dyrektor Regionalny lub Dyrektor Obszaru Dystrybucji/ Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży podej-
mie decyzję, że umowa obowiązuje odpowiednio w wyznaczonych placówkach Banku/ we wszystkich placówkach 
Banku.  

14. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat i prowizji. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku 
wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość opłat i prowizji, 
2) zmiany zakresu lub formy wykonania danej czynności, 
3) zmiany stawek opłat i prowizji za czynności bankowe i niebankowe stosowanych przez banki konkurencyjne, 
4) zmiany cen usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebanko-

wych,  
5) zmiany cen energii, taryf telekomunikacyjnych, pocztowych, rozliczeń międzybankowych oraz innych czynników 

wpływających na poziom kosztów stałych Banku, 
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6) zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, określonego przez GUS, 
7) zmiany kursu walut NBP. 
Okoliczności, o których mowa powyżej, przyjęte jako podstawa do zmiany Taryfy, dla poszczególnych rodzajów pro-
duktów określają szczegółowo umowy/ regulaminy tych produktów. 

15. Przelewy w PLN wystawione na kwoty równe lub większe niż 1 000 000,- zł są realizowane przez system SORBNET,  
z wyjątkiem płatności kierowanych do ZUS i Urzędów Skarbowych, które niezależnie od kwoty są rozliczane poprzez 
system ELIXIR. 

16. Opłat nie pobiera się za prowadzenie rachunków lokat terminowych oraz rachunków, których obowiązek prowadzenia 
wynika z systemu rachunkowości bankowej. 

17. W przypadku, gdy bankomat w siedzibie Oddziału Banku BPH SA jest uszkodzony lub nieczynny lub w bankomacie wy-
stąpił brak gotówki, od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych pobiera się prowizję w analogicznej wysokości i 
na analogicznych zasadach jak za wypłatę gotówki w bankomatach Banku BPH SA i Euronetu dokonaną kartą Harmo-
nium Mastercard Business. 

18. Opłata za pakiet branżowy jest dodatkową opłatą do opłaty za pakiet bazowy. 

19. Zastosowany w tabelach znak „X” oznacza, że dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego pro-
duktu, rachunku/pakietu lub go nie dotyczy. 

20. Wymienione w Taryfie opłaty i prowizje stanowią stawki standardowe dla wszystkich Klientów Biznesowych. 
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 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH I PAKIETÓW  
Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Otwarcie, prowadzenie rachunku, obsługa pakietu, udostępnianie usług 
1.1 Otwarcie rachun-

ku/zakup pakietu 
jednorazo-
wo  

50 zł 
10 zł 7 

50 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

1.2 Otwarcie każdego kolej-
nego rachunku 

jednorazo-
wo 

20 zł 
10 zł 7 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 a) otwarcie rachunku 
pomocniczego Symetria 
Profit 14 

jednorazo-
wo 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł X 

1.3 Prowadzenie rachun-
ku/pakietu 2 
Uwaga: W cenie wszyst-
kich pakietów zawarta 
jest opłata za prowa-
dzenie rachunku bieżą-
cego lub Sezam Mene-
dżer. W cenie pakietu 
Harmonium Pro FX, 
Harmonium FX,  Harmo-
nium Plus FX oraz 
Harmonium Rolnik 
zawarta jest dodatkowo 
opłata za otwarcie i 
prowadzenie jednego 
rachunku pomocniczgo. 

miesięcznie 60 zł 40 zł 39,95 zł 
15 zł 3 

15 zł 5 

 

69 zł 229 zł 59,95 zł  
25 zł 3 

 

89 zł 249 zł 129 zł 4 199 zł 4 445 zł 4 5 zł 15 zł 

1.4 Prowadzenie pakietu 13  

Uwaga: Opłatę stosuje się, 
jeżeli siedziba placówki 
Banku oraz siedziba klienta 
znajdują się na obszarach 
wiejskich 1, z wyjątkiem 
rolników, dla których bez 
względu na umiejscowienie 
placówki Banku i siedziby 
klienta za prowadzenie 
pakietu Harmonium stosuje 
się opłatę określoną w ppkt 
1.3. 

miesięcznie X X 
 

24,95 zł 49 zł 155 zł 39,95 zł 65 zł 169 zł 105 zł 4 149 zł 4 315 zł 4 X X 

1.5 Prowadzenie każdego 
kolejnego rachunku, z 
zastrzeżeniem lit. a) oraz  
ppkt. 1.3, 1.7 i 1.8 

              

 - dla umów zawartych 
do dnia 03.01.2010 r. 

miesięcznie od 20 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł 

 - dla umów zawartych 
od dnia 04.01.2010 r. 

miesięcznie 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
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Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 a) prowadzenie rachun-

ku pomocniczego Syme-
tria Profit 14 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł X 

1.6 Prowadzenie rachunku w 
formie ryczałtu 

Uwaga: Opłata pobierana z 
tytułu ryczałtu ma zastoso-
wanie tylko w stosunku do 
dotychczasowych umów 
rachunku bankowego oraz 
do dotychczasowych klien-
tów, których umowy o 
prowadzenie rachunku są 
zawierane na dalsze okresy. 

miesięcznie min. 120 zł min 120 zł min. 120 zł X X min. 150 zł X X  min. 250 zł min. 250 zł min. 250 zł X X 

1.7 Prowadzenie rachunku 
pomocniczego służące-
go rozliczaniu transakcji 
wykonywanych wyłącz-
nie za pomocą powiąza-
nej z nim karty Harmo-
nium Mastercard Busi-
ness/ karty Maestro 
Business 13 

Uwaga: Nie pobiera się 
opłaty za otwarcie rachun-
ku. 

miesięcznie 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 

1.8 Prowadzenie rachunku 
pomocniczego przezna-
czonego  
do ewidencjonowania 
środków pochodzących z 
dotacji SAPARD: 
a) dla rolnika indywidu-
alnego 
b) dla innych klientów 
segmentu Klientów Bizne-
sowych 

miesięcznie  
 
 
 
 
 
5 zł 
 
10 zł 

X X X X X X X X X X X X 

1.9 Korzystanie z Bankowo-
ści Internetowej 
Sez@m 16: 

              

 a) Opłata początkowa 
(instalacyjna) 

jednorazo-
wo  

50 zł 50 zł w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie  
pakietu 

50 zł 

 b) Abonament  
 

miesięcznie 30  
zł 

30 zł w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie  
pakietu 

30 zł 
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Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 c) Opłata za komunikat 

SMS w ramach subskry-
bowanych powiadomień 
(niezależnie od sieci 
operatora) 

za każdy 
SMS wysła-
ny przez 
Bank, zbior-
czo mie-
sięcznie 

0,30 zł 0,30 zł  0,30 zł  0,30 zł  0,30 zł  0,30 zł  0,30 zł  0,30 zł  0,30 zł 0,30 zł  0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł  

 d) Opłata za kod SMS do 
autoryzacji zleceń 
(niezależnie od sieci 
operatora) 

 

za każdy 
kod SMS 
wysłany 
przez Bank, 
zbiorczo 
miesięcznie 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

 e) Udostępnienie interne-
towej skrzynki poczto-
wej 8 

miesięcznie 
od każdej 
osoby  
korzystają-
cej 
z usługi 

1 zł 1 zł w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 
 

w cenie 
pakietu 
 

w cenie 
pakietu 
 

w cenie  
pakietu 

1 zł 

 f) Karta procesorowa + 
czytnik do karty proceso-
rowej 

jednorazo-
wo za kartę 
i czytnik 

100 zł  100 zł  100 zł  100 zł  100 zł  100 zł  100 zł  100 zł  100 zł  100 zł 100 zł  100 zł 100 zł  

 g) Karta procesorowa jednorazo-
wo za kartę 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

 h) Czytnik do karty pro-
cesorowej 

jednorazo-
wo za 
czytnik 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

1.10 Korzystanie z Bankowo-
ści Internetowej Busi-
nessNet 17: 

              

 a) wdrożenie wykonane 
samodzielnie przez 
Klienta 

od każdej 
lokalizacji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 b) szkolenie telefoniczne od każdej 
lokalizacji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 c) wdrożenie wykonane 
przez pracownika Banku 

od każdej 
lokalizacji 

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

 d) szkolenie w czasie 
wdrożenia wykonywa-
nego przez pracownika 
Banku 

od każdej 
lokalizacji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 e) abonament z tytułu 

użytkowania systemu – 
Pakiet Basic – wersja 
podstawowa 

miesięcznie 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

100 zł 100 zł 

 f) abonament z tytułu 
użytkowania systemu – 
Pakiet Professional – 
wersja pełna 

miesięcznie 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 200 zł 200 zł 200 zł 300 zł 300 zł 

 g) wsparcie telefoniczne 
HotLine 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 h) gwarancyjna inter-
wencja serwisowa w 
siedzibie Klienta 

od każdej 
interwencji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 i) poza gwarancyjna 
interwencja serwisowa/ 
dodatkowe szkolenie w 
siedzibie Klienta 

od każdej 
interwencji/ 
szkolenia (za 
każdy 
wyjazd do 
Klienta) 

500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

 j) użyczenie dedykowanej 
karty procesorowej 
podpisu elektronicznego 

od każdej 
karty 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

 k) użytkowanie karty 
podpisu elektronicznego 

miesięcznie 
za użytko-
wanie 
każdej karty 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 l) użyczenie czytnika kart 
procesorowych na USB 

od każdego 
czytnika 

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

 ł) użyczenie czytnika kart 
procesorowych na 
PCMCIA 

od każdego 
czytnika 

250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 

 m) użytkowanie czytnika 
kart podpisu elektronicz-
nego 

miesięcznie 
za użytko-
wanie 
każdego 
czytnika 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 n) powiadomienia prze-
słane SMS’em 

od powia-
domienia 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

 o) powiadomienia prze-
słane e-mail 

od powia-
domienia 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 p) moduł funkcjonalności 

systemu BusinessNet 
miesięcznie 
za każdy 
użytkowany 
moduł 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

1.11 Korzystanie z usługi SMS miesięcznie  5 zł 5 zł w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie  
pakietu 

w cenie 
pakietu 

 a) Opłata za komunikat 
SMS (niezależnie od sieci 
operatora) 

za każdy 
SMS wysła-
ny przez 
Bank, zbior-
czo mie-
sięcznie 

0,30 zł  0,30 zł,  0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

1.12 Korzystanie z usługi WAP miesięcznie  5 zł 5 zł w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie  
pakietu 

w cenie 
pakietu 

1.13 Korzystanie z Bankowo-
ści Telefonicznej:  

              

 a) serwis automatyczny miesięcznie 5 zł 5 zł w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie  
pakietu 

w cenie 
pakietu 

 b) serwis automatyczny 
+  konsultant 

miesięcznie 10 zł 10 zł w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie  
pakietu 

w cenie 
pakietu 

1.14 Telefoniczne informowa-
nie o saldzie rachunku  

miesięcznie 
od każdego 
rachunku 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

1.15 Dodatkowe usługi w 
ramach pakietów: 

              

 a) za wydanie i wznowie-
nie 1 karty Harmonium 
Mastercard Business/ 
Maestro Business w 
ramach pakietów: Har-
monium, Harmonium 
Active, Harmonium FX i 
Harmonium Rolnik  

 X X w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

X X X X X X w cenie  
pakietu 

w cenie 
pakietu 

 b) za wydanie i wznowie-
nie do 3 kart Harmonium 
Mastercard Business/ 
Maestro Business w 
ramach pakietów: Har-
monium Plus, Harmo-
nium Plus Active i Har-
monium Plus FX  

 X X X X X w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

X X X X X 
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Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  
pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 c) za wydanie i wznowie-

nie do 5 kart Harmonium 
Mastercard Business/ 
Maestro Business w 
ramach pakietów: Har-
monium Pro, Harmonium 
Pro Active i Harmonium 
Pro FX   

 X X X X X X X X w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

X X 

 d) realizacja 50 przele-
wów krajowych mie-
sięcznie za pośrednic-
twem systemu Busi-
nessNet 

 X X X X X X X X X w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

X X 

 e) realizacja 5 operacji 
miesięcznie w obrocie 
dewizowym, tj. zwykłych 
poleceń wypłaty wycho-
dzących (POS) za po-
średnictwem systemu 
BusinessNet lub poleceń 
wypłaty otrzymanych 
(POR) 

 X X X X X X X X X X w cenie 
pakietu 

X X 

 f) realizacja 20 przele-
wów krajowych mie-
sięcznie za pośrednic-
twem Bankowości Inter-
netowej  

 X X X w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

X w cenie 
pakietu 

w cenie 
pakietu 

X X X X X 

 g) realizacja 3 operacji 
miesięcznie w obrocie 
dewizowym, tj. zwykłych 
poleceń wypłaty wycho-
dzących (POS) za po-
średnictwem Bankowo-
ści Internetowej lub 
poleceń wypłaty otrzy-
manych (POR) 

 X X X X w cenie 
pakietu 

X X w cenie 
pakietu 

X X X X X 
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Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.16 Automatyczne inwesto-

wanie środków z ra-
chunku objętego auto-
inwestowaniem 
Uwaga: Bank nie dokonuje 
automatycznego inwesto-
wania środków z rachunku 
pomocniczego Symetria 
Profit. 

miesięcznie 
od każdego 
rachunku  

od 40 zł 
 
 

od 20 zł 
 
 

od 12 zł 
 

od 12 zł 
 

od 12 zł 
 

od 12 zł 
 

od 12 zł 
 

od 12 zł 
 

od 12 zł 
 

od 12 zł 
 

od 12 zł 
 

od 12 zł od 12 zł 
 

1.17 Administrowanie ra-
chunkiem 
Uwaga: Opłata dotyczy 
realizacji poleceń przelewu, 
które aktualnie nie mają 
pokrycia w saldzie dostęp-
nym na  rachunku oraz 
zleceń jednorazowych  
z odroczonym terminem 
płatności. 

miesięcznie od 30 zł od 30 zł  od 30 zł od 30 zł od 30 zł od 30 zł od 30 zł od 30 zł od 30 zł od 30 zł od 30 zł od 30 zł od 30 zł 

1.18 Za rezygnację z umowy 
o „pakiet” na rzecz przej-
ścia na umowę rachunku 
bieżącego/ pomocnicze-
go lub Sezam Menadżer 
z jednoczesnym pozo-
stawieniem możliwości 
korzystania z poszcze-
gólnych usług  

jednorazo-
wo 

Pobiera się jednorazowo opłaty „startowe” (tj. m.in. opłata za otwarcie rachunku,  za instalację systemu elektronicznego, szkolenie, wydanie karty) za wszystkie usługi, które klient otrzymał „w 
cenie pakietu”, z którego zrezygnował.  

2. Polecenia przelewu 
2.1 Przelewy wewnętrzne w 

PLN i walutach obcych 
na rachunki własne 
Klientów realizowane: 

              

 a) przez Bankowość 
Internetową BusinessNet 

od każdego 
przelewu 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 b)  przez Bankowość 
Internetową Sez@m 9 

od każdego 
przelewu 

             

 - przelew zdefiniowany  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
 - przelew niezdefinio-

wany 
 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 c) przez WAP, SMS 9 
 

od każdego 
przelewu 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
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Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 d) przez Bankowość 

Telefoniczną - konsul-
tant 9 

od każdego 
przelewu 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 e) przez Oddział w formie 
dokumentu papierowego 

od każdego 
przelewu 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 f) z rachunku pomocni-
czego Symetria Profit: 14 

od każdego 
przelewu 

             

 - przez Bankowość 
Internetową 

Uwaga: Pierwszy przelew 
wewnętrzny w miesiącu 
kalendarzowym jest bez-
płatny. 

 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł X 

 - przez Oddział w 
formie dokumentu 
papierowego 

 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł X 

2.2 Przelewy wewnętrzne w 
PLN i walutach obcych 
na rachunki obce reali-
zowane: 

              

 a) przez Bankowość 
Internetową BusinessNet 

od każdego 
przelewu 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 b) przez Bankowość 
Internetową Sez@m 9 

od każdego 
przelewu 

             

 - przelew zdefiniowany  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
 - przelew niezdefinio-

wany 
 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł bez opłat 2 zł 

 c) przez WAP, SMS 9 
 

od każdego 
przelewu 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 d) przez Bankowość 
Telefoniczną – konsul-
tant 9 

od każdego 
przelewu 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

 e) przez Oddział w formie 
dokumentu papierowe-
go: 

od każdego 
przelewu 

             

 - przelew zwykły  2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 5 zł 2 zł 
 - przelew pilny  2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 5 zł 2 zł 
 f) rachunku pomocnicze-

go Symetria Profit: 14 
od każdego 
przelewu 

             

 - przez Bankowość 
Internetową 

 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł X 
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Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 - przez Oddział w 

formie dokumentu 
papierowego 

 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł X 

2.3 Przelewy w PLN wycho-
dzące do innego banku 
realizowane:  

              

 a) przez Bankowość 
Internetową (Sez@m 9 i 
BusinessNet) 

od każdego 
przelewu 

             

 - od 1 do 100 przele-
wów miesięcznie 

 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1 zł 2 zł 

 - powyżej 100 przele-
wów miesięcznie 

 2 zł 2 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

 -   do ZUS i US  2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł bez opłat 2 zł 
 b) przez WAP, SMS 9 

 
od każdego 
przelewu 

2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1 zł 2 zł 

 c) przez Bankowość 
Telefoniczną – konsul-
tant 9 

od każdego 
przelewu 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

 d) przez Oddział w formie 
dokumentu papierowe-
go: 

od każdego 
przelewu 

             

 - przelew zwykły  8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 10 zł 8 zł 
 - przelew pilny  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 15 zł 10 zł 
 e) z rachunku pomocni-

czego Symetria Profit: 14 
od każdego 
przelewu 

             

 - przez Bankowość 
Internetową 

 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł X 

 - przez Oddział w 
formie dokumentu 
papierowego: 

              

 · przelew zwykły  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł X 
 · przelew pilny  15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł X 
 f) przez system SORBNET: 

Uwaga: Dotyczy również 
przelewów z rachunku 
pomocniczego Symetria 
Profit. 

od każdego 
przelewu 

             

 - dla kwot równych 
oraz powyżej 1 mln 
PLN 

 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
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Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 - dla kwot poniżej 1 

mln PLN 
 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

3. Polecenia zapłaty 
Uwaga: Opłaty nie pobiera się z rachunków osób fizycznych. 

3.1 Polecenie zapłaty zleca-
ne w Oddziale 10:  
za obciążenie rachunku 
dłużnika kwotą otrzyma-
nego pojedynczego 
polecenia zapłaty i 
przekazanie środków:  
Uwaga: Sumuje się polece-
nia zapłaty realizowane 
wyłącznie w Oddziale. 

opłata 
pobierana  
z rachunku 
dłużnika od 
każdego 
polecenia 

             

 a) na rachunek wierzy-
ciela prowadzony w 
Banku BPH SA: 

- od 1 do 100 poleceń 
miesięcznie 

- powyżej 100 poleceń 
miesięcznie 

  
 
 
1 zł 
 
1 zł 

 
 
 
1 zł 
 
1 zł 

 
 
 
1 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
1 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
1 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
1 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
1 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
1 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
1 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
1 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
1 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
1 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
1 zł 
 
0,50 zł 

 b) na rachunek wierzy-
ciela prowadzony w 
innym banku: 

- od 1 do 100 poleceń 
miesięcznie 

- powyżej 100 poleceń 
miesięcznie 

 
 

 
 
 
3 zł 
 
3 zł 

 
 
 
3 zł 
 
3 zł 

 
 
 
3 zł 
 
2 zł 

 
 
 
3 zł 
 
2 zł 

 
 
 
3 zł 
 
2 zł 

 
 
 
3 zł 
 
2 zł 

 
 
 
3 zł 
 
2 zł 

 
 
 
3 zł 
 
2 zł 

 
 
 
3 zł 
 
2 zł 

 
 
 
3 zł 
 
2 zł 

 
 
 
3 zł 
 
2 zł 

 
 
 
3 zł 
 
2 zł 

 
 
 
3 zł 
 
2 zł 

3.2 Polecenie zapłaty reali-
zowane w systemie 
Bankowości Elektronicz-
nej/ Bankowości Interne-
towej 11 
Uwaga: Liczbę realizowa-
nych poleceń w miesiącu dla 
systemów elektronicznych 
sumuje się (Bankowość 
Internetowa, Bankowość 
Telefoniczna). 
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Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 a) gdy dłużnik posiada 

rachunek w innym 
banku 
- od 1 do 100 poleceń 

miesięcznie 
- powyżej 100 poleceń 

miesięcznie 

 
opłata 
pobierana z 
rachunku 
wierzyciela 
od każdego 
polecenia 

 
 
 
2 zł 
 
2 zł 

 
 
 
2 zł 
 
2 zł 

 
 
 
2 zł 
 
1 zł 

 
 
 
2 zł 
 
1 zł 

 
 
 
2 zł 
 
1 zł 

 
 
 
2 zł 
 
1 zł 

 
 
 
2 zł 
 
1 zł 

 
 
 
2 zł 
 
1 zł 

 
 
 
2 zł 
 
1 zł 

 
 
 
2 zł 
 
1 zł 

 
 
 
2 zł 
 
1 zł 

 
 
 
2 zł 
 
1 zł 

 
 
 
2 zł 
 
1 zł 

 b) gdy dłużnik posiada 
rachunek w Banku BPH 
SA 
- od 1 do 100 poleceń 

miesięcznie 
- powyżej 100 poleceń 

miesięcznie 

opłata 
pobierana  
z rachunku 
wierzyciela 
od każdego 
polecenia 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,80 zł 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,80 zł 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,50 zł 

 
 
 
0,80 zł 
 
0,50 zł 

3.3 Za odwołanie poje-
dynczego polecenia 
zapłaty lub odwołanie/ 
modyfikację upoważnie-
nia do obciążania ra-
chunku 

od każdego 
odwołania 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4. Stałe zlecenia 
Uwaga:  
1. Nie pobiera się opłat za realizację stałych zleceń na rachunki kredytowe prowadzone przez GE Money Bank. 

2. Nie ma możliwości zakładania i modyfikacji zleceń stałych na rachunku pomocniczym Symetria Profit. 
4.1 Za wykonanie zleceń 

stałych na podstawie 
dyspozycji posiadacza 
rachunku (bez względu 
na system realizacji 
zleceń): 

              

 a) realizacja zlecenia 
stałego 

od każdego 
zlecenia 

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

 b) za każdą modyfikację 
dyspozycji (terminu, 
kwoty, numeru rachunku 
itd.) 
Uwaga: Nie pobiera się 
opłaty za zlecenia modyfika-
cji przyjmowane przez 
Bankowość Telefoniczną, 
Bankowość Internetową 
oraz za zlecenie zmiany 
kwoty spłaty kredytu zacią-
gniętego w Banku BPH SA 

za każdą 
zmianę 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 



 
 

 16 

 
Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 c) odwołanie zlecenia 

stałego  
Uwaga: Opłaty nie pobiera 
się, jeżeli liczba transakcji 
zrealizowanych w ramach 
jednego zlecenia stałego 
przekracza 3 przelewy oraz 
gdy wykonywana jest przez 
Bankowość Telefoniczną, 
Bankowość Internetową.   

od poje-
dynczego 
zlecenia 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5. Odpisy, potwierdzenia, wyciągi z rachunku, zmiany w umowie 
5.1 Odpisy i potwierdzenia:               
 a) wyciągu z rachunku 

bankowego lub dowodu 
do wyciągu 

od jednego 
wyciągu/ 
dowodu 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 b) wykonania przelewu/ 
zlecenia stałego 

od jednego 
potwierdze-
nia 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 c) obrotów/historii na 
jednym rachunku ban-
kowym 
Uwaga: Opłata nie dotyczy 
wyciągów standardowo 
dostarczanych klientowi 
zgodnie z umową. 

od strony 
wydruku 
obrotów/ 
historii 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5.2 Potwierdzenia wykona-
nia przelewu zlecanego 
w kanałach elektronicz-
nych: 

              

 a) po jednoczesnym 
wydaniu dyspozycji 
przelewu: 
- wysłane listem zwy-

kłym/ faksem 
- wysłane listem pole-

conym 

od każdego 
potwierdze-
nia 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 
 
 
20 zł 
 
30 zł 

 b) dla przelewów gene-
rowanych z historii 
rachunku 
Uwaga: Opłata za potwier-
dzenie wykonania zlecenia 
stałego pobierana jest wg 
stawek określonych w ppkt 
5.2 lit. b. 

od każdego 
potwierdze-
nia 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 
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Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
5.3 Potwierdzenia/ zaświad-

czenia, z wyjątkiem ppkt 
5.1 i 5.2 

od potwier-
dzenia w 
zależności od 
pracochłon-
ności 

 od 30  zł  od 30 zł   od 30 zł od 30 zł  od 30 zł   od 30 zł od 30 zł  od 30 zł   od 30 zł od 30 zł  od 30 zł   od 30 zł od 30 zł 

5.4 Potwierdzenie auten-
tyczności podpisów 
klientów Banku BPH SA 
zgodnie z kartą wzorów 
podpisów 

od potwier- 
dzenia 

 od 50 zł od 50 zł od 50 zł od 50 zł od 50 zł od 50 zł od 50 zł od 50 zł od 50 zł od 50 zł od 50  zł  od 50 zł  od 50 zł 

5.5 Zmiany w umowie ra-
chunku bankowego/ 
umowie o pakiet  
Uwaga: Nie dotyczy zmiany 
umowy z przyczyn zależnych 
od Banku. 

opłata od 
każdorazo-
wej zmiany 

 od 20 zł od 20 zł od 20 zł od 20 zł od 20 zł od 20 zł od 20 zł od 20 zł od 20 zł od 20 zł od 20  zł  od 20 zł  od 20 zł 

5.6 Przyjęcie pełnomocnic-
twa do dysponowania 
rachunkiem bankowym 
jako zabezpieczenie 
należności innego banku: 

              

 a) przyjęcie zlecenia 
oraz wydanie na tą 
okoliczność zaświad-
czenia 

jednorazo-
wo 

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

 b) inne czynności wyko-
nywane w ramach 
pełnomocnictwa 

 zgodnie z 
taryfą 

zgodnie z 
taryfą 

zgodnie z 
taryfą 

zgodnie z 
taryfą 

zgodnie z 
taryfą 

zgodnie z 
taryfą 

zgodnie z 
taryfą 

zgodnie z 
taryfą 

zgodnie z 
taryfą 

zgodnie z 
taryfą 

zgodnie z 
taryfą 

zgodnie z 
taryfą 

zgodnie z 
taryfą 

5.7 Wyciąg z rachunku 
bankowego wysłany 
pocztą listem zwykłym: 

              

 a) raz w miesiącu opłata za 
każdą  
przesyłkę 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 b) więcej niż raz w mie-
siącu  

opłata za 
każdą  
przesyłkę 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5.8 Wyciąg z rachunku 
bankowego wysłany 
pocztą listem poleconym 
za potwierdzeniem 
odbioru 

opłata za 
każdą  
przesyłkę 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 
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Rachunki bankowe Pakiety bazowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb  

pobierania  
prowizji/ 
opłat 

bieżący/ 
pomocniczy 

Sezam 
Menedżer 

Harmonium Harmonium 
Active 

Harmonium 
FX 

Harmonium 
Plus 

Harmonium 
Plus Active 

Harmonium 
Plus FX 

Harmonium 
Pro 15 

Harmonium 
Pro Active15 

Harmonium  
Pro FX 15 

e-Harmonium Harmonium 
Rolnik 6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
5.9 Dokonanie blokady 

środków na rachunku 
bankowym na zlecenie 
Klienta 

opłata od 
każdej 
blokady 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

5.10 Wyciąg papierowy z 
rachunku bankowego 
odbierany w placówce 
Banku 12: 

              

 a) raz w miesiącu opłata za 
każdy 
wyciąg 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 b) więcej niż raz w mie-
siącu 
 

opłata za 
każdy 
wyciąg 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5.11 Wyciąg elektroniczny z 
rachunku bankowego 
odbierany za pośrednic-
twem systemów Banko-
wości Internetowej 
(Sez@m, BusinessNet) 

od każdego 
wygenero-
wanego 
wyciągu 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

   
1 Obszary wiejskie są to tereny gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich oraz miasta, w których liczba ludności wg aktualnych danych GUS nie przekracza 40 000 mieszkańców. Do terenów wiejskich nie zalicza się  miejscowości znajdujących 
 się w odległości nie przekraczającej 30 km od następujących aglomeracji miejskich: Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź, Trójmiasto, Szczecin. 
2 W przypadku klienta korzystającego ze specjalistycznego pakietu Harmonium Start, klient ten, jest zwolniony z opłat za pakiet bazowy w wersji podstawowej przez okres 3 miesięcy, licząc miesiąc podpisania umowy oraz dwa kolejne 

miesiące kalendarzowe następujące po tym miesiącu, natomiast gdy klient wyrazi chęć korzystania z wersji Active lub FX pakietów bazowych Harmonium, Harmonium Plus bądź Harmonium Pro ponosi opłatę, wynikającą z różnicy 
cenowej pakietu w wersji Active bądź FX i pakietu bazowego w wersji podstawowej, przez okres o którym mowa w niniejszym przypisie. 

3 Dla klienta korzystającego z pakietu Harmonium Mikro i Harmonium Mikro Plus. 
4 Dotyczy pakietów Harmonium Pro w wersji z systemem BusinessNet. 
5 Dotyczy rolników – osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz  gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 
6 Dotyczy umów zawartych do dnia 28 maja 2004 r., tj. do dnia wycofania pakietów Harmonium Rolnik z oferty. 
7 Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego – dotyczy klientów, którzy finansują w Banku inwestycję refundowaną z funduszy Unii Europejskiej (Euro Ekspres Kredyt). 
8 Dotyczy umów zawartych do dnia 3 października 2008 r. 
9 Usługa nie jest dostępna w przypadku korzystania z systemu Bankowości Internetowej BusinessNet. 
10 Dotyczy Zgód do polecenia zapłaty wyrażonych do dnia 31 lipca 2008 r. Dla Zgód wyrażonych od dnia 1 sierpnia 2008 r. wysokość opłat i prowizji dotyczących poleceń zapłaty określona jest w niniejszej Taryfie w rozdziale XI.2. „TransDebit”. 
11 Dotyczy umów zawartych do dnia 31 lipca 2008 r. Dla umów zawartych od dnia 1 sierpnia 2008 r. wysokość opłat i prowizji dotyczących poleceń zapłaty określona jest w niniejszej Taryfie w rozdziale XI.2. „TransDebit”. 
12 Opłata obowiązuje dla umów zawartych do dnia 1 listopada 2009 r. 
13 Dotyczy umów zawartych do dnia 31 maja 2009 r. 
14 Dotyczy również rachunku pomocniczego Symetria Profit oferowanego w wersji bez innego rachunku płatnego na żądanie. 
15 Dotyczy umów zawartych do dnia 8 czerwca 2010 r. 
16 Do rachunku pomocniczego Symetria Profit oferowanego w wersji bez innego rachunku płatnego na żądanie Bankowość Internetowa Sez@m oferowana jest bez opłaty instalacyjnej oraz abonamentowej. W pozostałym zakresie stosuje 

się opłaty obowiązujące dla Pakietu Harmonium. 
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17 Do rachunku pomocniczego Symetria Profit oferowanego w wersji bez innego rachunku płatnego na żądanie Bankowość Internetowa BusinessNet Pakiet Basic oferowana jest bez opłaty za samodzielne wdrożenie przez Klienta oraz 
opłaty abonamentowej. W pozostałym zakresie dla umów zawartych do dnia 8 czerwca 2010 r. stosuje się opłaty obowiązujące dla Pakietu Harmonium Pro, a dla umów zawieranych od dnia 9 czerwca 2010 r. stosuje się opłaty obowią-
zujące dla rachunku bieżącego Biznes Symetria Pro. 
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I.A. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH TYPU BIZNES SYMETRIA  

Rachunki bieżące i usługi z nimi związane Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania  prowizji/ opłat 

Biznes Symetria Biznes Symetria Active Biznes Symetria PRO 

 1 2 3 4 5 

1. Otwarcie, prowadzenie rachunków, udostępnianie usług 
1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo  0 zł 0 zł 0 zł 
1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 20 zł 35 zł 50 zł 
1.3 Otwarcie każdego kolejnego rachunku pomocniczego, z zastrzeżeniem rozdz. XI.4. ppkt 1.1 jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 
 a) otwarcie rachunku pomocniczego Symetria Profit 2 jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 
1.4 Prowadzenie każdego kolejnego rachunku pomocniczego, z zastrzeżeniem rozdz. XI.4. ppkt 1.2     
 - dla umów zawartych do dnia 03.01.2010 r. miesięcznie 15 zł 15 zł 15 zł 
 - dla umów zawartych od dnia 04.01.2010 r. miesięcznie 20 zł 20 zł 20 zł 
 a) prowadzenie rachunku pomocniczego Symetria Profit 2 miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 
1.5 Korzystanie z Bankowości Internetowej Sez@m 3:     
 a) opłata początkowa (instalacyjna) jednorazowo  0 zł 0 zł X 
 b) abonament  miesięcznie 0 zł 0 zł X 
 c) opłata za komunikat SMS w ramach subskrybowanych powiadomień (niezależnie od sieci 

operatora) 
za każdy SMS wysłany przez 
Bank, zbiorczo miesięcznie 

0,30 zł 0,30 zł X 

 d) opłata za kod SMS do autoryzacji zleceń (niezależnie od sieci operatora) za każdy kod SMS wysłany przez 
Bank, zbiorczo miesięcznie 

0,30 zł 0,30 zł X 

 e) użyczenie dedykowanej karty procesorowej podpisu elektronicznego jednorazowo za kartę 50 zł 50 zł X 
 f) użytkowanie karty podpisu elektronicznego miesięcznie za użytkowanie 

każdej karty 
0 zł 0 zł X 

 g) użyczenie czytnika kart procesorowych na USB od każdego czytnika 50 zł 50 zł X 
 h) użytkowanie czytnika kart podpisu elektronicznego miesięcznie za użytkowanie 

każdego czytnika 
0 zł 0 zł X 

1.6 Korzystanie z Bankowości Internetowej BusinessNet 4:     
 a) abonament z tytułu użytkowania systemu – Pakiet Basic – wersja podstawowa miesięcznie X X 0 zł 
 b) abonament z tytułu użytkowania systemu – Pakiet Professional – wersja pełna miesięcznie X X 200 zł 
 c) udostępnienie systemu jednorazowo X X 0 zł 
 d) wdrożenie wykonane samodzielnie przez Klienta od każdej lokalizacji X X 0 zł 
 e) szkolenie telefoniczne od każdej lokalizacji X X 0 zł 
 f) wdrożenie wykonane przez pracownika Banku od każdej lokalizacji X X 200 zł 
 g) szkolenie w czasie wdrożenia wykonywanego przez pracownika Banku od każdej lokalizacji X X 0 zł 
 h) wsparcie telefoniczne HotLine miesięcznie X X 0 zł 
 i) gwarancyjna interwencja serwisowa w siedzibie Klienta od każdej interwencji X X 0 zł 
 j) pozagwarancyjna interwencja serwisowa/ dodatkowe szkolenie w siedzibie Klienta od każdej interwencji/ szkolenia 

(za każdy wyjazd do Klienta) 
X X 500 zł 

 k) użyczenie dedykowanej karty procesorowej podpisu elektronicznego od każdej karty X X 50 zł 
 l) użytkowanie karty podpisu elektronicznego miesięcznie za użytkowanie 

każdej karty 
X X 0 zł 

 m) użyczenie czytnika kart procesorowych na USB od każdego czytnika X X 100 zł 
 n) użyczenie czytnika kart procesorowych na PCMCIA od każdego czytnika X X 250 zł 
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Rachunki bieżące i usługi z nimi związane Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania  prowizji/ opłat 

Biznes Symetria Biznes Symetria Active Biznes Symetria PRO 

 1 2 3 4 5 
 o) użytkowanie czytnika kart podpisu elektronicznego miesięcznie za użytkowanie 

każdego czytnika 
X X 0 zł 

 p) powiadomienia przesłane SMS’em od powiadomienia X X 0,30 zł 
 q) powiadomienia przesłane e-mail od powiadomienia X X 0 zł 
1.7 DealingNet – opłata abonamentowa 

Uwaga: Usługa dostępna wyłącznie z Systemem Bankowości Internetowej BusinessNet 

miesięcznie X X 0 zł 

1.8 TradeNet – opłata abonamentowa 

Uwaga: Usługa dostępna wyłącznie z Systemem Bankowości Internetowej BusinessNet 

miesięcznie X X 0 zł 

1.9 Wydanie i wznowienie kart Harmonium Mastercard Business (do rachunku bieżącego)     
 a) 1 karty  0 zł X X 
 b) 2 kart  X 0 zł X 
 c) 3 kart  X X 0 zł 
1.10 Automatyczne inwestowanie środków z rachunku objętego autoinwestowaniem 

Uwaga: Bank nie dokonuje automatycznego inwestowania środków z rachunku pomocniczego Symetria 
Profit. 

miesięcznie od każdego rachun-
ku  

od 12 zł 
Uwaga: W ramach rachunku Biznes 
Symetria dostępna jest usługa 
automatycznego inwestowania 
środków wyłącznie z oprocentowa-
niem standardowym. 

od 12 zł od 12 zł 

1.11 Administrowanie rachunkiem 

Uwaga: Opłata dotyczy realizacji poleceń przelewu, które aktualnie nie mają pokrycia w saldzie dostępnym 
na  rachunku oraz zleceń jednorazowych z odroczonym terminem płatności. 

miesięcznie od 30 zł od 30 zł od 30 zł 

2. Polecenia przelewu 
Uwaga: Opłaty dotyczą rachunków bieżących Biznes Symetria, Biznes Symetria Active, Biznes Symetria PRO i rachunków z nimi powiązanych, z wyjątkiem produktów, dla których została wyodrębniona osobna stawka opłaty/ 
prowizji. 

2.1 Przelewy wewnętrzne w PLN i walutach obcych na rachunki własne Klientów realizowane:     
 a) przez Bankowość Internetową BusinessNet od każdego przelewu X X bez opłat 
 b) przez Bankowość Internetową Sez@m od każdego przelewu bez opłat bez opłat X 
 c) przez Oddział w formie dokumentu papierowego od każdego przelewu bez opłat bez opłat bez opłat 
 d) z rachunku pomocniczego Symetria Profit: 2 od każdego przelewu    
 - przez Bankowość Internetową 

Uwaga: Pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny. 
 8 zł 8 zł 8 zł 

 - przez Oddział w formie dokumentu papierowego  10 zł 10 zł 10 zł 
2.2 Przelewy wewnętrzne w PLN i walutach obcych na rachunki obce realizowane:     
 a) przez Bankowość Internetową BusinessNet od każdego przelewu X X bez opłat 
 b) przez Bankowość Internetową Sez@m (z zastrzeżeniem ppkt 2.3 lit. b od każdego przelewu    
 - zdefiniowane  0 zł 0 zł X 
 - niezdefiniowane  2,50 zł 2,50 zł X 
 c) przez Oddział w formie dokumentu papierowego od każdego przelewu 5 zł 2 zł 2 zł 
 d) rachunku pomocniczego Symetria Profit: 2 od każdego przelewu    
 - przez Bankowość Internetową  8 zł 8 zł 8 zł 
 - przez Oddział w formie dokumentu papierowego  10 zł 10 zł 10 zł 

 
 



 
 

 22 

 
Rachunki bieżące i usługi z nimi związane Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania  prowizji/ opłat 

Biznes Symetria Biznes Symetria Active Biznes Symetria PRO 

 1 2 3 4 5 
2.3 Przelewy w PLN wychodzące do innego banku realizowane:      
 a) przez Bankowość Internetową BusinessNet: od każdego przelewu    
 - od 1 do 25 przelewów miesięcznie  X X 2 zł 
 - od 26 do 50 przelewów miesięcznie  X X 1,75 zł 
 - od 51 do 100 przelewów miesięcznie  X X 1,50 zł 
 - powyżej 100 przelewów miesięcznie  X X 1 zł 
 b) Moduły przelewów krajowych wykonywanych przez oferowaną Bankowość Internetową: 

Uwaga: Do modułów wliczane są przelewy krajowe wychodzące do innego Banku, do ZUS, US i przelewy 
wewnętrzne niezdefiniowane na rachunki obce. 

    

 - 5 przelewów miesięcznie opłata za moduł miesięcznie 10 zł X X 
 - 10 przelewów miesięcznie opłata za moduł miesięcznie 19 zł 17,50 zł X 
 - 20 przelewów miesięcznie opłata za moduł miesięcznie 35 zł 32 zł X 
 - 30 przelewów miesięcznie opłata za moduł miesięcznie X 45 zł X 
 - 50 przelewów miesięcznie opłata za moduł miesięcznie X 70 zł X 
 - przelew wykonany ponad limit określony w module lub w przypadku nie korzystania z 

modułu przelewów 
od każdego przelewu ponad 
limit/ bez modułu 

2,50 zł 2,50 zł X 

 c) przez Oddział w formie dokumentu papierowego: od każdego przelewu    
 - przelew zwykły  10 zł 8 zł 8 zł 
 - przelew pilny  15 zł 10 zł 10 zł 
 d) z rachunku pomocniczego Symetria Profit: 2 od każdego przelewu    
 - przez Bankowość Internetową  8 zł 8 zł 8 zł 
 - przez Oddział w formie dokumentu papierowego:     
 · przelew zwykły  10 zł 10 zł 10 zł 
 · przelew pilny  15 zł 15 zł 15 zł 
 e) przez system SORBNET 

Uwaga: Dotyczy również przelewów z rachunku pomocniczego Symetria Profit. 
od każdego przelewu    

 - dla kwot równych oraz powyżej 1 mln PLN  20 zł 20 zł 20 zł 
 - dla kwot poniżej 1 mln PLN  40 zł 40 zł 40 zł 

3. Stałe zlecenia 
Uwaga:  
1. Nie pobiera się opłat za realizację stałych zleceń na rachunki kredytowe prowadzone przez GE Money Bank. 

2. Nie ma możliwości zakładania i modyfikacji zleceń stałych na rachunku pomocniczym Symetria Profit. 
3.1 Za wykonanie zleceń stałych na podstawie dyspozycji posiadacza rachunku (bez względu na 

system realizacji zleceń): 
    

 a) realizacja zlecenia stałego od każdego zlecenia 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 
 b) za każdą modyfikację dyspozycji (terminu, kwoty, numeru rachunku itd.) 

Uwaga: Nie pobiera się opłaty za zlecenia modyfikacji przyjmowane przez Bankowość Internetową Busi-
nessNet oraz za zlecenie zmiany kwoty spłaty kredytu zaciągniętego w Banku BPH SA 

za każdą zmianę 3 zł 3 zł 3 zł 

 c) odwołanie zlecenia stałego  

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli liczba transakcji zrealizowanych w ramach jednego zlecenia stałego 
przekracza 3 przelewy oraz gdy wykonywana jest przez Bankowość Internetową BusinessNet.   

od pojedynczego zlecenia 10 zł 10 zł 10 zł 

 



 
 

 23 

 
Rachunki bieżące i usługi z nimi związane Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania  prowizji/ opłat 

Biznes Symetria Biznes Symetria Active Biznes Symetria PRO 

 1 2 3 4 5 

4. Odpisy, potwierdzenia, wyciągi z rachunku, zmiany w umowie 
4.1 Odpisy i potwierdzenia: 

Uwaga: Opłata nie dotyczy wyciągów standardowo dostarczanych klientowi zgodnie z umową. 
    

 a) wyciągu z rachunku bankowego lub dowodu do wyciągu od jednego wyciągu/ dowodu 20 zł 20 zł 20 zł 
 b) wykonania przelewu/ zlecenia stałego od jednego potwierdzenia 20 zł 20 zł 20 zł 
 c) obrotów/historii na jednym rachunku bankowym od strony wydruku obrotów/ 

historii 
20 zł 20 zł 20 zł 

4.2 Potwierdzenia wykonania przelewu zlecanego w kanałach elektronicznych:     
 a) po jednoczesnym wydaniu dyspozycji przelewu: od każdego potwierdzenia    
 - wysłane listem zwykłym/faksem  20 zł 20 zł 20 zł 
 - wysłane listem poleconym  30 zł 30 zł 30 zł 
 b) dla przelewów generowanych z historii rachunku 

Uwaga: Opłata za potwierdzenie wykonania zlecenia stałego pobierana jest wg stawek określonych w ppkt 
4.2 lit. b. 

od każdego potwierdzenia 30 zł 30 zł 30 zł 

4.3 Potwierdzenia/ zaświadczenia, z wyjątkiem ppkt 4.1 i 4.2 od potwierdzenia w zależności od 
pracochłonności 

od 30  zł  od 30  zł  od 30  zł  

4.4 Potwierdzenie autentyczności podpisów klientów Banku BPH SA zgodnie z kartą wzorów 
podpisów 

od potwierdzenia od 50 zł od 50 zł od 50 zł 

4.5 Zmiany w umowie rachunku bankowego 

Uwaga: Nie dotyczy zmiany umowy z przyczyn zależnych od Banku. 

opłata od każdorazowej zmiany od 20 zł od 20 zł od 20 zł 

4.6 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie 
należności innego banku: 

    

 a) przyjęcie zlecenia oraz wydanie na tą okoliczność zaświadczenia jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 
 b) inne czynności wykonywane w ramach pełnomocnictwa  zgodnie z taryfą zgodnie z taryfą zgodnie z taryfą 
4.7 Wyciąg z rachunku bankowego wysłany pocztą listem zwykłym:     
 a) raz w miesiącu opłata za każdą  przesyłkę 0 zł 0 zł 0 zł 
 b) więcej niż raz w miesiącu  opłata za każdą  przesyłkę 10 zł 10 zł 10 zł 
4.8 Wyciąg z rachunku bankowego wysłany pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru opłata za każdą  przesyłkę 15 zł 15 zł 15 zł 
4.9 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na zlecenie Klienta opłata od każdej blokady 50 zł 50 zł 50 zł 
4.10 Wyciąg papierowy z rachunku bankowego odbierany w placówce Banku 1 od każdego wygenerowanego 

wyciągu każdorazowo lub zbior-
czo raz w miesiącu 

0 zł 0 zł 0 zł 

4.11 Wyciąg elektroniczny z rachunku bankowego odbierany za pośrednictwem systemów Banko-
wości Internetowej BusinessNet 

od każdego wygenerowanego 
wyciągu 

0 zł 0 zł 0 zł 

 

1 Opłata obowiązuje dla umów zawartych do dnia 1 listopada 2009 r. 
2 Dotyczy również rachunku pomocniczego Symetria Profit oferowanego w wersji bez innego rachunku płatnego na żądanie. 
3 Do rachunku pomocniczego Symetria Profit oferowanego w wersji bez innego rachunku płatnego na żądanie Bankowość Internetowa Sez@m oferowana jest bez opłaty instalacyjnej oraz abonamentowej. W pozostałym zakresie stosuje 

się opłaty obowiązujące dla rachunku bieżącego Biznes Symetria Active. 
4 Do rachunku pomocniczego Symetria Profit oferowanego w wersji bez innego rachunku płatnego na żądanie Bankowość Internetowa BusinessNet Pakiet Basic oferowana jest bez opłaty za samodzielne wdrożenie przez Klienta oraz 

opłaty abonamentowej. W pozostałym zakresie stosuje się opłaty obowiązujące dla rachunku bieżącego Biznes Symetria Pro. 
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II. PAKIETY BRANŻOWE 
Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/ opłat Stawka 

 1 2 3 

1. Harmonium Medyk, Prawnik i Tax 
1. Opłata za korzystanie z pakietu  

 
Uwaga: Wymieniona opłata jest dodatkową do opłaty za pakiet bazowy (Harmonium, Harmonium Plus, Harmonium Pro) w zależności od tego, który pakiet został wykupiony przez 
klienta. 

miesięcznie 10 zł 
 

2. Wydanie karty kredytowej Mastercard Credit Silver lub Visa Credit Silver 
 
Uwaga: Posiadaczowi Pakietu bazowego Harmonium Pro można wydać bezpłatnie 2 karty.  

 w cenie pakietu 

3. Realizacja 10 przelewów krajowych miesięcznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej  w cenie pakietu 

Uwaga: Pakiety branżowe mogą nabywać posiadacze pakietów Harmonium, Harmonium Plus i Harmonium Pro.
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III. KARTY PŁATNICZE 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania 

prowizji/opłat 
Karta debetowa Harmonium 
Mastercard Business 

Karta debetowa MasterCard 
Business Access 1 

Karta obciążeniowa  
Mastercard Business 

Karta obciążeniowa  
Mastercard Business Gold 

Karta obciążeniowa  
Visa Business Gold 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Uwaga: Nie wydaje się kart płatniczych do rachunku pomocniczego Symetria Profit. 
1.  Za użytkowanie karty 

Uwaga: Okres ważności wszystkich wymienio-
nych kart wynosi 2 lata. 

rocznie/ miesięcznie w 
przypadku kart Ma-
sterCard Business 
Access 

30 zł 

Uwaga: Nie pobiera się opłaty w 
odniesieniu do kart debetowych 
Harmonium wydanych i wzna-
wianych w ramach pakietów 
określonych w części I taryfy 
„Obsługa rachunków bankowych i 
pakietów” ppkt 1.15 lit. a, b, c oraz 
do rachunków bieżących Biznes 
Symetria, Biznes Symetria Active, 
Biznes Symetria PRO określonych 
w części I.A. taryfy „Obsługa 
rachunków bankowych typu 
Biznes Symetria” ppkt 1.9 lit a, b, c 

15 zł 150 zł 
100 zł 2 

200 zł 
150 zł 2 

200 zł 
150 zł 2 

2. Za wydanie karty w trybie ekspresowym każdorazowo za kartę 
jako opłata dodatkowa 
do opłaty określonej w 
pkt 1  

X X 200 zł 200 zł 200 zł 

3. Za obsługę karty miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
4. Za wydanie duplikatu karty  

Uwaga: Opłaty za wydanie duplikatu karty nie 
pobiera się w przypadku wystąpienia przyczyn 
niezależnych od klienta. 

każdorazowo 20 zł  20 zł 70 zł 70 zł 70 zł 

5. Za wydanie karty w miejsce zastrzeżonej każdorazowo 30 zł 30 zł 70 zł 70 zł 70 zł 
6. Za zastrzeżenie karty w przypadku  użytko-

wania jej niezgodnie z umową o kartę (prze-
kroczenie dostępnego salda) 

każdorazowo 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 

7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych kwoty transakcji bez opłat bez opłat 1,3%  1,3% 1,3% 
8. Prowizja od wypł    aty gotówki:       
 a) w bankomatach Banku BPH SA i krajo-

wej sieci Euronet 
 1 zł 0 zł 4%, min. 5 zł 4%, min. 5 zł 4%, min. 5 zł 

 b) w kasach Banku BPH SA  X X 4%, min. 5 zł 4%, min. 5 zł 4%, min. 5 zł 
9. Prowizja od wypłat gotówki w bankoma-

tach i kasach innych banków krajowych 
kwoty transakcji 1%, min. 6 zł 0 zł 4%, min. 6 zł 4%, min. 6 zł 4%, min. 6 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w bankoma-
tach i kasach banków zagranicznych 

kwoty transakcji 4%, min. 12 zł 4%, min. 12 zł 4%, min. 12 zł 4%, min. 12 zł 4%, min. 12 zł 

11. Przelew z rachunku karty na rachunki 
prowadzone w Banku BPH SA realizowa-
ny przez Bankowość  Internetową 

od każdego przelewu X X 2,5%, min. 4 zł 2,5%, min. 4 zł 2,5%, min. 4 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania 

prowizji/opłat 
Karta debetowa Harmonium 
Mastercard Business 

Karta debetowa MasterCard 
Business Access 1 

Karta obciążeniowa  
Mastercard Business 

Karta obciążeniowa  
Mastercard Business Gold 

Karta obciążeniowa  
Visa Business Gold 

 1 2 3 4 5 6 7 
12. Przelew z rachunku karty na rachunki 

prowadzone w innym banku realizowany 
przez Bankowość Internetową 

od każdego przelewu X X 3%, min. 4 zł 3%, min. 4 zł 3%, min. 4 zł 

13. Zmiana limitu wydatków w trakcie waż-
ności karty na wniosek Klienta 

każdorazowo X X X X X 

14. Zmiana kodu PIN karty w bankomatach 
Banku BPH SA 

każdorazowo przy 
zmianie kodu PIN 

bez opłat 0 zł bez opłat bez opłat bez opłat 

15. Sprawdzenie stanu dostępnych środków 
w bankomatach Banku BPH SA i krajowej 
sieci Euronet 

każdorazowo bez opłat 0 zł bez opłat bez opłat bez opłat 

16. Wydruk zestawienia transakcji z banko-
matu Banku BPH SA 

każdorazowo bez opłat 0 zł X  X X 

17. Opłata rekompensująca koszty wydania 
karty w przypadku odstąpienia od umowy 
o kartę przez klienta w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania pierwszej karty 

każdorazowo 50 zł 

Uwaga: Nie pobiera się opłaty w 
odniesieniu do kart debetowych 
Harmonium wydanych w ramach 
pakietów określonych w części I 
taryfy „Obsługa rachunków 
bankowych i pakietów” ppkt 1.15 
lit. a, b, c.  

50 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

18. Opłata za przewalutowanie transakcji 
zagranicznych 3 

od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2% 

1 Karta wydawana jest wyłącznie do rachunków typu Biznes Symetria. 
2 Dotyczy posiadaczy któregokolwiek z pakietów z rodziny Harmonium i rachunków typu Biznes Symetria. 
3 W przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż USD, doliczana jest automatycznie opłata za przewalutowanie transakcji z waluty dokonania transakcji na USD. 
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IV. OBRÓT GOTÓWKOWY, CZEKI I WEKSLE W OBROCIE KRAJOWYM 
Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/ opłat Stawka 

 1 2 3 

1. Wpłaty gotówkowe w kasie 
Uwaga: Bank nie przyjmuje wpłat  walut obcych w bilonie. 

1.1 Wpłaty na rachunki w Banku BPH SA w PLN i walutach obcych   
 - dla umów zawartych do dnia 03.01.2010 r. od kwoty wpłaty 0,25% – 1%, min. 5 zł 
 - dla umów zawartych od dnia 04.01.2010 r. od kwoty wpłaty 0,35% – 1%, min. 5 zł 
 a) wpłaty w formie zamkniętej 1 od kwoty wpłaty od  0,15% 
 b) wpłaty na rachunki prowadzone w ramach pakietu e-Harmonium (w 

tym wpłaty w formie zamkniętej 1) 
od kwoty wpłaty 0,5%, min. 5 zł  

 c) wpłaty na rachunki pomocnicze Symetria Profit  

Uwaga: Nie pobiera się prowizji od wpłat gotówkowych na spłatę kredytów nieod-
nawialnych. 

od kwoty wpłaty 0,5%, min. 5 zł 

1.2 Wpłaty na rachunki w innych bankach w PLN i w walutach obcych  

Uwaga: Przy wpłatach gotówkowych w walutach obcych do innych banków pobiera 
się dodatkową opłatę za polecenie przelewu (przekaz zagraniczny wychodzący). 

od kwoty wpłaty od 0,5%, min. 20 zł 

1.3 Wpłaty w bilonie  w złotych do negocjacji według indywidualnych 
umów zawieranych z klien-
tem 

2. Wypłaty gotówkowe w kasie 
Uwaga: Bank nie dokonuje wypłat walut obcych w bilonie. 

2.1 Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych w PLN, USD 
i EUR  (czek, asygnata) 

  

 - dla umów zawartych do dnia 03.01.2010 r. od kwoty wypłaty 0,2% – 1%, min. 7 zł 
 - dla umów zawartych od dnia 04.01.2010 r. od kwoty wypłaty 0,3% – 1%, min. 7 zł 
 a) wypłaty z rachunków prowadzonych w ramach pakietu e-

Harmonium 
od kwoty wypłaty 0,5%, min. 10 zł 

 b) wypłaty z rachunków pomocniczych Symetria Profit od kwoty wypłaty 0,5%, min. 7 zł 
2.2 Wypłaty gotówkowe w walutach obcych, innych niż USD i EUR od kwoty wypłaty 1,5%, min. 40 zł 
2.3 Wypłaty gotówkowe z rachunków w Banku BPH SA powyżej kwoty okre-

ślonej przez placówkę w Komunikacie: 
  

 a) nienotyfikowane wypłaty gotówki (w przypadku możliwości  
wypłaty) – realizowane bez wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebo-
wania na gotówkę 

od kwoty stanowiącej różnicę 
między sumą dziennych wypłat 
a kwotą okre-śloną przez pla-
cówkę w Komunikacie 

od  0,15% 

 b) nie podjęcie gotówki w terminie wskazanym w zgłoszeniu zapotrze-
bowania na gotówkę 

 
Uwaga: Prowizje dotyczą rachunków płatnych na żądanie oraz terminowych  
i pobierane są (dodatkowo) niezależnie od prowizji określonej w ppkt 2.1 i 2.2. 
 
Uwaga: W przypadku realizacji wypłaty w kwocie niższej niż wskazana  
w zgłoszeniu, prowizję pobiera się od różnicy pomiędzy kwotą zamówioną,  
a wypłaconą. 

od kwoty nie podjętej od  0,25% 
 

3. Czeki w obrocie krajowym 
3.1 Wydanie  czeków  

Uwaga: Bank nie wydaje czeków do rachunku pomocniczego Symetria Profit. 

od każdego  blankietu czekowe-
go 

2 zł 

3.2 Potwierdzenie czeku od jednego czeku 25 zł 
3.3 Przesłanie pocztą blankietów czekowych listem poleconym jednorazowo 10 zł 
3.4 Inkaso czeku  opłata pobierana od kwoty 

czeku 
0,5%, min. 10 zł max. 100 zł 

3.5 Zastrzeżenia czeku/czeków od jednego czeku 20 zł 
3.6 Za przechowywanie zamówionych, a nie odebranych w terminie blankie-

tów czekowych przez okres dłuższy niż miesiąc  
miesięcznie za książeczkę 50 zł 

4. Weksle w obrocie krajowym 
4.1 Przedłożenie weksla do inkasa (od posiadacza weksla) jednorazowo 30 zł 
4.2 Powiadomienie i przedstawienie weksla do zapłaty wystawcy weksla  

(od posiadacza rachunku) 
jednorazowo 30 zł 

4.3 Inkaso weksla jednorazowo 10 zł 
4.4 Pośredniczenie placówki Banku w przekazaniu weksla do inkasa 

 
jednorazowo 10 zł  

+ koszty przesyłki kurierskiej 
4.5 Zgłoszenie weksla do protestu jednorazowo 300 zł 

+ poniesione koszty według 
aktualnej Taksy notarialnej 

1 Dotyczy umów zawartych do dnia 31 lipca 2008 r. Dla umów zawartych od dnia 1 sierpnia 2008 r. wysokość opłat i prowizji dotyczących wpłat 
zamkniętych określona jest w niniejszej Taryfie w rozdziale XI.3. „TransCash”. 
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V. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM 
Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka 
 1 2 3 

1. Realizacja poleceń wypłaty 
1.1 Przekaz zagraniczny otrzymany (w tym przelew walut obcych z innych 

banków w kraju), gdy koszty ponosi beneficjent: 
  

 a) na rzecz klientów Banku BPH SA 

Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli równowartość kwoty przekazu nie przekracza 
500 zł. 

jednorazowo 30 zł 
 

 b) na rzecz klientów innych banków jednorazowo 70 zł 
 c) uwarunkowany przekaz zagraniczny wyłącznie na rzecz klienta Banku 

BPH SA 
kwoty przekazu 0,1% min. 150 zł max 450 zł 

 d) przelew europejski jednorazowo 5 zł 
Przekaz zagraniczny wychodzący (w tym przelew walut obcych na ra-
chunki w innych bankach na terenie kraju) realizowany w Oddziale:    

  

a) tryb zwykły jednorazowo 70 zł 

1.2 

b) tryb pilny jednorazowo 110 zł 
 c) tryb ekspres 

Uwaga: W trybie ekspres mogą być realizowane przekazy w PLN, USD i EUR. 

Uwaga: W Oddziale nie są realizowane przekazy zagraniczne wychodzące z ra-
chunku Symetria Profit. 

kwoty przekazu  0,1% min. 150 zł 

Przekaz zagraniczny wychodzący (w tym przelew walut obcych na ra-
chunki w innych bankach na terenie kraju) realizowany w systemie elek-
tronicznym (Bankowość Internetowa Sez@m i BusinessNet): 

  

a) przelew europejski jednorazowo 5 zł 
b) pozostałe   

- tryb zwykły jednorazowo 65 zł 

1.3 

- tryb pilny jednorazowo 105 zł 
 - tryb ekspres kwoty przekazu 0,1% min. 140 zł 
 Uwaga: W trybie ekspres mogą być realizowane przekazy w PLN, USD i EUR.   

1.4 Potwierdzenie wykonania przekazu zagranicznego wychodzącego zleca-
nego w kanałach elektronicznych, po jednoczesnym wydaniu dyspozycji 
przelewu: 
– wysłane listem zwykłym/faksem 
– wysłane listem poleconym 

od każdego potwierdzenia  
 
 
5 zł 
8 zł 

1.5 Wydanie na wniosek klienta kopii potwierdzenia wykonania zleconego 
przekazu zagranicznego: 

jednorazowo  

 a) do 3 miesięcy od daty realizacji transferu  15 zł 
 b) powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy od daty realizacji transferu  30 zł 
 c) powyżej roku od daty realizacji transferu  100 zł 
1.6 Zwrot przekazu zagranicznego otrzymanego  -  na wniosek beneficjenta jednorazowo jak za przekaz wychodzący 
1.7 Postępowanie wyjaśniające (reklamacja) na zlecenie klienta w sprawie 

realizacji przekazu zagranicznego 

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli stwierdzono błędy Banku BPH SA. 

jednorazowo 60 zł 
+ ew. koszty innych banków 

1.8 Poszukiwanie na podstawie dyspozycji klienta przekazu zagranicznego jednorazowo 60 zł 
+ ew. koszty innych banków 

1.9 Wykonanie dyspozycji przekazania kopii potwierdzenia zrealizowania 
zlecenia (na pisemne zlecenie klienta) 

jednorazowo 35 zł 

1.10 Wypłaty gotówkowe z tytułu realizacji przekazów zagranicznych otrzy-
manych 

Uwaga: Opłata pobierana jest dodatkowo do opłaty w ppkt 1.1. 

jednorazowo 0,2% min. 20 zł 

1.11 Anulowanie lub zmiana dyspozycji przekazu zagranicznego (na zlecenie 
klienta) jeśli przekaz nie został jeszcze zrealizowany 

jednorazowo 40 zł 
 

1.12 Wystąpienie o anulowanie lub zmianę przekazu zagranicznego (na zlece-
nie klienta) jeśli przekaz został już zrealizowany 

 60 zł 
+ ew. koszty innych banków 

1.13 Anulowanie przekazu zagranicznego przez bank, do którego zostało 
wysłane 

jednorazowo jak za przekaz przychodzący 

1.14 Opłata dodatkowa za przekaz nie spełniający wymogów automatyczne-
go przetwarzania 

jednorazowo 30 zł 

2. Realizacja operacji czekowych 
2.1 
 

Skup czeków na kwotę pow. 30 zł lub równowartość 

 Uwaga: Nie dotyczy czeków wystawionych przez Bank BPH SA  
 

jednorazowo od kwoty skupowa-
nego czeku 

1,5% min. 20 zł  max 1000 zł  
+ ew. koszty banków zagra-
nicznych pobierane od opłaco-
nych czeków podróżnych 

 a) skup warunkowy jednorazowo od kwoty skupowa-
nego czeku 

1,5%  min. 100 zł 

2.2 Inkaso czeków jednorazowo od kwoty  inkaso-
wanego czeku 

1%, min. 20 zł  max 500 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka 
 1 2 3 
2.3 Sprzedaż czeku bankierskiego 

Uwaga: Nie pobiera się dodatkowych opłat (porto) związanych z wysyłką czeku,  
z wyjątkiem poczty kurierskiej. 

jednorazowo od kwoty sprzeda-
wanego czeku 

0,5%, min. 40 zł  max 350 zł 

2.4 Sprawdzenie autentyczności czeku w banku wystawcy – na żądanie  
Klienta  

jednorazowo 60 zł 

2.5 Zwrot czeku nieopłaconego jednorazowo 25 zł + koszty innych banków 
2.6 Zwrotny skup niewykorzystanych czeków jednorazowo od każdego czeku 25 zł 

 
 

VI. OBSŁUGA I FINANSOWANIE OBROTU HANDLOWEGO 
Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/ opłat Stawka 

 1 2 3 

1. Inkaso dokumentowe i finansowe 
1.1 Wystawienie inkasa eksportowego / sprzedającego jednorazowo 0,1%, min. 200 zł, max 500 zł 
1.2 Realizacja wpływów z tytułu inkasa eksportowego / sprzedającego za każdą realizację 70 zł 
1.3 Przekazanie części zainkasowanej kwoty stronie trzeciej np. agentowi  za każde przekazanie 100 zł 
1.4 Awizowanie inkasa importowego / kupującego  jednorazowo 50 zł 
1.5 Akceptacja weksla w ramach inkasa finansowego jednorazowo 0,05%, min. 90 zł, max 250 zł 
1.6 Wydanie dokumentów bez zapłaty lub zwrot dokumentów nieopłaconych 

do podawcy 
jednorazowo 70 zł 

1.7 Wydanie dokumentów za zapłatę  jednorazowo 0,1%, min. 200 zł, max 500 zł 
1.8 Wydanie dokumentów za akcept weksla, weksel własny lub  zobowiąza-

nie do zapłaty  
jednorazowo 0,15%, min. 250 zł, max 650 zł 

1.9 Realizacja częściowej zapłaty  inkasa importowego / kupującego bez 
wydania dokumentów / weksli  

jednorazowo 70 zł 

1.10 Indos lub cesja dokumentów wystawionych na Bank   jednorazowo 200 zł 
1.11 
 

Przesłanie potwierdzenia wykonania zlecenia zapłaty inkasa bezpośred-
nio do podawcy 

za każde przesłanie 35 zł 

1.12 Zmiana instrukcji inkasowej lub anulowanie inkasa eksportowego 
/sprzedającego 

każdorazowo przy zmianie 70 zł 

1.13 Kontrola terminowości płatności inkasa eksportowego / sprzedającego 
lub importowego / kupującego 

jednorazowo przy kontroli termi-
nowości płatności 

70 zł 

1.14 Zgłoszenie weksla do protestu  jednorazowo 300 zł + poniesione koszty 

2. Akredytywa dokumentowa (w tym otwierana w ramach Linii bieżącej) 
2.1 Preawiz otwarcia akredytywy własnej  jednorazowo 50 zł 
2.2 Otwarcie akredytywy własnej jednorazowo za każdy rozpoczę-

ty kwartał, od kwoty akredytywy  
z uwzględnieniem tolerancji 

0,2%, min. 300 zł 
 

2.3 Awizowanie akredytywy obcej beneficjentowi jednorazowo 150 zł 
2.4 Dodanie  potwierdzenia przez Bank do akredytywy obcej jednorazowo za każdy rozpoczę-

ty kwartał od kwoty akredytywy  
z uwzględnieniem tolerancji  
w zależności od grupy ryzyka 
kraju 

od 0,15%, min. 500 zł 

2.5 Zmiana warunków akredytywy: 
Uwaga: W przypadku jednoczesnych zmian warunków akredytywy pobiera się 
jedną, wyższą opłatę. 

  

 a) podwyższenie kwoty lub przedłużenie ważności akredytywy obcej 
potwierdzonej przez Bank 

każdorazowo przy zmianie, za 
każdy rozpoczęty kwartał od 
kwoty podwyższenia / kwoty 
akredytywy z uwzględnieniem 
tolerancji w zależności od grupy 
ryzyka kraju 

od 0,15%, min. 500 zł 

 b) podwyższenie kwoty lub przedłużenie ważności akredytywy własnej każdorazowo przy zmianie, za 
każdy rozpoczęty kwartał od 
kwoty podwyższenia / kwoty 
akredytywy z uwzględnieniem 
tolerancji 

0,2%, min. 300 zł 

 c) inna zmiana do akredytywy własnej lub obcej każdorazowo przy zmianie 150 zł 
2.6 Podjęcie dokumentów za zapłatę lub akcept weksla w akredytywie wła-

snej 
każdorazowo przy podjęciu 
dokumentów lub akcepcie we-
ksla 

0,1% min. 300 zł 
od kwoty dokumentów/weksla 

2.7 Negocjacja dokumentów w akredytywie obcej  każdorazowo przy negocjacji, od 
kwoty dokumentów w zależności 
od grupy ryzyka kraju 

od 0,15%, min. 500 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka 
 1 2 3 
2.8 Podjęcie dokumentów lub akcept weksla w akredytywie obcej potwier-

dzonej przez Bank lub prezentacja dokumentów niezgodnych w akredy-
tywie obcej potwierdzonej przez Bank lub wypłata z akredytywy obcej 
niepotwierdzonej przez Bank 

każdorazowo przy wypłacie 300 zł 

2.9 Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta jednorazowo, za każdy rozpoczę-
ty kwartał od kwoty akredytywy  
z uwzględnieniem tolerancji 

0,2%, min. 500 zł 

2.10 Odroczenie płatności:   
 a) dla akredytywy własnej każdorazowo przy odroczeniu 

płatności, od kwoty płatności za 
każdy rozpoczęty miesiąc 

0,07%, min. 150 zł 

 b) dla akredytywy obcej potwierdzonej przez Bank każdorazowo przy odroczeniu 
płatności od kwoty płatności za 
każdy rozpoczęty miesiąc w 
zależności od grupy ryzyka kraju 

od 0,05%, min. 150 zł 

 c) dla akredytywy obcej niepotwierdzonej przez Bank każdorazowo przy odroczeniu 
płatności 

200 zł 

2.11 Prezentacja dokumentów z zastrzeżeniami w akredytywie własnej  
(od beneficjenta akredytywy) 

  
 

 a) akredytywa krajowa każdorazowo przy prezentacji 
dokumentów z zastrzeżeniami 

250 zł 

 b) akredytywa zagraniczna każdorazowo przy prezentacji 
dokumentów z zastrzeżeniami 

równowartość EUR 80,- 

2.12 Anulowanie całości niewykorzystanej akredytywy własnej / obcej lub 
spisanie jej salda 

jednorazowo 100 zł 

2.13 Indos lub cesja praw z dokumentów adresowanych na Bank jednorazowo 200 zł 
2.14 Wypłata z akredytywy obcej potwierdzonej z zastrzeżeniem /regresem/ każdorazowo przy wypłacie od 

kwoty dokumentów w zależności 
od grupy ryzyka kraju 

od 0,2%, min. 400 zł 
 

2.15 Negocjowanie z innym bankiem warunków potwierdzenia przez niego 
akredytywy własnej 

jednorazowo 500 zł 

2.16 Przesłanie potwierdzenia otwarcia /zmiany warunków akredytywy wła-
snej bezpośrednio do beneficjenta akredytywy 

każdorazowo 
przy przesłaniu 

35 zł 

2.17 Usuwanie usterek w zleceniu otwarcia akredytywy własnej jednorazowo 80 zł 
2.18 Otwarcie akredytywy własnej w trybie ekspresowym na zlecenie klienta 

(w ciągu 24 godzin od przyjęcia bezusterkowego zlecenia) 
jednorazowo 300 zł 

opłata dodatkowa 
2.19 Inne czynności wymagające pobrania opłaty przy akredytywie własnej  

i obcej 
każdorazowo prowizja ustalana indywidual-

nie, min. 20 zł 

 
 
VII. KREDYTY, PRODUKTY KREDYTOWO - ROZLICZENIOWE  
Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/ opłat Stawka 

 1 2 3 

1. Limit debetowy 
1.1 
 

Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego/przedłużonego/ pod-
wyższonego limitu debetowego: 

jednorazowo od kwoty przyzna-
nego/przedłużonego/ podwyż-
szonego limitu debetowego 

 

 a) w rachunku bieżącym, pomocniczym, Sezam Menadżer,   od 3,0%, min. 300 zł 
 b) dla posiadaczy pakietów Harmonium, Harmonium Plus, Harmonium 

Pro, Harmonium Rolnik oraz rachunków Biznes Symetria, Biznes Symetria 
Active, Biznes Symetria Pro i rachunków do nich otwartych 

 od 2,0%, min. 200 zł 
 

 c) dla posiadaczy pakietów branżowych Harmonium Medyk, Prawnik, Tax 
oraz Klientów korzystających z limitu debetowego branżowego do ra-
chunków Biznes Symetria, Biznes Symetria Active, Biznes Symetria Pro 

 od 1,0%, min. 100 zł 

1.2 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia w 
limicie debetowym 

od kwoty objętej porozumieniem 1%, min. 100 zł 

1.3 Prowizja przygotowawcza od spłaty limitu debetowego w ratach jednorazowo 2,5%, min. 600 zł 
1.4 Prowizja administracyjna za drugi rok spłaty limitu debetowego w ratach jednorazowo 2%, min. 400 zł 
1.5 Prowizja od wcześniejszej spłaty limitu debetowego spłacanego w ratach od kwoty spłaty 1%  
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Kredyty Proste Kredyty Złożone Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania  

prowizji/opłat Auto Sezam Prosty Kredyt 
Inwestycyjny 

Linia Bieżąca Kredyt  
w rachunku 
bieżącym  
(w ramach Linii 
Bieżącej) 

Kredyt  
obrotowy  
(w ramach Linii 
Bieżącej) 

Kredyt  
obrotowy  
(poza Linią 
Bieżącą)  

Kredyty  
Inwestycyjne 

Kredyty  
Preferencyjne 

Ekspres Kapitał 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Kredyty 
2.1 Opłata za przyjęcie i rozpa-

trzenie wniosku:  
jednorazowo          

 a) w sprawie przyznania lub 
przedłużenia kredytu 1 

 0 zł 150 zł - 1000 zł 100 zł - 1000 zł X X 100 zł - 1000 zł 150 zł - 1000 zł od 50 zł 150 zł - 1000 zł 

 b) w sprawie podwyższenia 
kredytu 1 

 0 zł 0 zł 100 zł - 1000 zł X X 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.2 Prowizja przygotowawcza od 
kwoty przyznanego kredytu:  

jednorazowo od 
kwoty przyznanego 
kredytu 

         

 a) dla Klientów posiadających 
rachunek bieżący w Banku 
BPH SA 

 2% - 10%, min. 
500 zł 

2% - 10%, min. 
500 zł 

X 2% - 4%, min. 
700 zł 

2% - 4%, min. 
700 zł 

2% - 4%, min. 
700 zł 

2% - 4%, min. 
700 zł 

1,5% - 4%, min. 
300 zł 

2% - 4%, min. 
700 zł 

 b) dla Klientów nie posiadają-
cych rachunku bieżącego w 
Banku BPH SA 

 4% - 10%, min. 
500 zł 

4% - 10%, min. 
500 zł 

X 4% - 6%, min. 
700 zł 

4% - 6%, min. 
700 zł 

4% - 6%, min. 
700 zł 

4% - 6%, min. 
700 zł 

1,5% - 4%, min. 
300 zł 

4% - 6%, min. 
700 zł 

2.3 Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od 
kwoty podwyższe-
nia 

1%, min. 100 zł 2% - 4%, min. 
200 zł 

X 2% - 4%, min. 
700 zł 

2% - 4%, min. 
700 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

od 1,5% 2% - 4%, min. 
200 zł 

2.4 Przedłużenie terminu osta-
tecznej spłaty kredy-
tu/odnowienie kredytu 

jednorazowo od 
kwoty przedłużo-
nego/odnowionego 
kredytu 

1%, min. 100 zł 2% - 4%, min. 
200 zł 

X 2% - 4%, min. 
700 zł 

2% - 4%, min. 
700 zł 

2% - 4%, min. 
700 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

2.5 Prolongata/odroczenie ter-
minu spłaty raty kredytu 

od kwoty objętej 
prolongatą 

2% - 4%, min. 
200 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

X X X 2% - 4%, min. 
200 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

2.6 Zmiana  waluty kredytu od kwoty przewalu-
towania 

1% - 3%, min. 
150 zł 

X 1% - 3%, min. 
150 zł 

1% - 3%, min. 
150 zł 

1% - 3%, min. 
150 zł 

1% - 3%, min. 
150 zł 

1% - 3%, min. 
150 zł 

1% - 3%, min. 
150 zł 

1% - 3%, min. 
150 zł 

2.7 Inne zmiany (np.: prawnego 
zabezpieczenia, harmono-
gramu, zmniejszenie kwoty 
kredytu, wydłużenie okresu 
kredytowania/terminu spłaty 
max. o 30 dni dla kredytów 
odnawialnych) 2 

w zależności od 
pracochłonności 

od 200 zł do 
500 zł 

od 200 zł do 
500 zł 

od 200 zł do 
500 zł 

X X od 200 zł do 
500 zł 

od 200 zł do 
500 zł 

od 200 zł do 
500 zł 

od 200 zł do 
500 zł 

2.8 Zmniejszenie kwoty kredytu, 
skrócenie terminu wykorzy-
stania dyspozycji w ramach 
Linii Bieżącej 

od każdej zmiany X X X od 50 zł od 50 zł X X X X 
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Kredyty Proste Kredyty Złożone Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania  

prowizji/opłat Auto Sezam Prosty Kredyt 
Inwestycyjny 

Linia Bieżąca Kredyt  
w rachunku 
bieżącym  
(w ramach Linii 
Bieżącej) 

Kredyt  
obrotowy  
(w ramach Linii 
Bieżącej) 

Kredyt  
obrotowy  
(poza Linią 
Bieżącą)  

Kredyty  
Inwestycyjne 

Kredyty  
Preferencyjne 

Ekspres Kapitał 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.9 Prowizja od kwoty postawio-

nego do dyspozycji niewyko-
rzystanego kredytu lub tran-
szy 

pobierana za okres 
począwszy od 3 
dnia roboczego od 
postawienia środ-
ków do dyspozycji 
do dnia poprzedza-
jącego pełne wyko-
rzystanie włącznie, 
płatna na koniec 
każdego m-ca 
kalendarzowego 

od 5% w skali 
roku, min. 30 zł 

od 5% w skali 
roku, min. 30 zł 
 

X 
 

X 
 

X 
 

od 5% w skali 
roku, min. 30 zł 

od 5% w skali 
roku, min. 30 zł 

od 5% w skali 
roku, min. 30 zł 

od 5% w skali 
roku, min. 30 zł 

 a) dla kredytów uruchamia-
nych w linii nieodnawialnej 

jednorazowo na 
koniec okresu 
wykorzystania od 
niewykorzystanej 
kwoty 

X X X X X X od 0,5%, min. 
30 zł 

X X 

2.10 Prowizja od kwoty postawio-
nego do dyspozycji niewyko-
rzystanego kredytu (dotyczy 
przedsięwzięć Unii Europej-
skiej) 

 0% 0% - Euro 
Ekspres Kredyt 

X X X X 0% - Euro 
Ekspres Kredyt 

0% X 

2.11 Prowizja od postawionej do 
dyspozycji i niewykorzystanej 
kwoty kredytu w rachunku 
bieżącym w ramach Linii 
Bieżącej 

pobierana na 
koniec każdego 
miesiąca od kwoty 
niewykorzystania 
stanowiącej różnicę 
pomiędzy kwotą 
postawionego do 
dyspozycji kredytu i 
średniomiesięcz-
nym wykorzysta-
niem w danym 
miesiącu 

X X X od 0,3% X X X X X 
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Kredyty Proste Kredyty Złożone Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania  

prowizji/opłat Auto Sezam Prosty Kredyt 
Inwestycyjny 

Linia Bieżąca Kredyt  
w rachunku 
bieżącym  
(w ramach Linii 
Bieżącej) 

Kredyt  
obrotowy  
(w ramach Linii 
Bieżącej) 

Kredyt  
obrotowy  
(poza Linią 
Bieżącą)  

Kredyty  
Inwestycyjne 

Kredyty  
Preferencyjne 

Ekspres Kapitał 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.12 Prowizja rekompensacyjna 

od kwoty kredytu spłaconego 
w całości lub w części przed 
terminem umownym (w tym 
obniżenia kwoty Linii Bieżącej 
lub rezygnacji z Linii Bieżącej): 

od kwoty spłaty/ 
obniżenia/ rezy-
gnacji 

         

 a) do 1 mln zł  od 1% od 1% od 1% X X od 1% od 1% od 1% od 1% 
 b) powyżej 1 mln zł  X X od 0,5% X X od 0,5% od 0,5% od 0,5% od 0,5% 
2.13 Prowizja od wypłaty kredytu 

Ekspres Kapitał: 
pobierana z góry w 
dniu wypłaty, a 
następnie pierw-
szego dnia każdego 
rozpoczętego 
okresu trzymie-
sięcznego do 
doręczenia Banko-
wi dokumentu 
potwierdzającego 
prawomocne 
ustanowienie 
hipoteki na rzecz 
Banku 

         
 

 a) za pierwszy okres trzymie-
sięczny 

 X X X X X X X X 0,5%  
 

 b) za drugi okres trzymie-
sięczny 

 X X X X X X X X 0,5% 

 c) za każdy następny okres 
trzymiesięczny 

 X X X X X X X X 2% 

2.14 Prowizja administracyjna od 
kwoty kredytu w rachunku 
bieżącym uruchomionego w 
ramach Linii Bieżącej na 
okres powyżej 1 roku 

Jednorazowo od 
kwoty uruchomio-
nego kredytu, 
pobierana po 
upływie okresu 12 
m-cy funkcjonowa-
nia kredytu liczo-
nego od daty 
uruchomienia 
kredytu 

X X X 0,5% - 1,5%, 
min. 150 zł 

X X X X X 
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Kredyty Proste Kredyty Złożone Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania  

prowizji/opłat Auto Sezam Prosty Kredyt 
Inwestycyjny 

Linia Bieżąca Kredyt  
w rachunku 
bieżącym  
(w ramach Linii 
Bieżącej) 

Kredyt  
obrotowy  
(w ramach Linii 
Bieżącej) 

Kredyt  
obrotowy  
(poza Linią 
Bieżącą)  

Kredyty  
Inwestycyjne 

Kredyty  
Preferencyjne 

Ekspres Kapitał 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.15 Opłata za niedostarczenie w 

terminie dokumentów finan-
sowych, dotyczących zabez-
pieczeń oraz innych przewi-
dzianych w umowie kredyto-
wej i umowach zabezpieczeń  

za każdy miesiąc, w 
którym nie dostar-
czono kompletu 
wymaganych 
dokumentów 

200 zł 200 zł 200 zł X X 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

2.16 Zawarcie z dłużnikiem ugody 
w sprawie spłaty zadłużenia 

jednorazowo od 
kwoty objętej 
ugodą 

od 1,0%, min. 
100 zł 

od 0,5% od 0,5% X X od 0,5% od 0,5% od 0,5% od 0,5% 

2.17 Wystawienie promesy udzie-
lenia kredytu 1 

jednorazowo od 
kwoty przyznanego 
kredytu 

0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% X X 0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 

 
1 Opłata może być zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanego kredytu. 
2 W przypadku, gdy w umowie dokonuje się kilku jednoczesnych zmian należy pobrać jedną prowizję – wyższą. 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/ opłat Stawka 

 1 2 3 

3. Produkty kredytowo – rozliczeniowe 
3.1 Wykup wierzytelności krajowy/eksportowy:   
 a) za przyznanie, podwyższenie lub prolongatę limitu wykupu jednorazowo od kwoty przyzna-

nego limitu/kwoty zmiany 
od 1%, min. 100 zł  
+ 22% VAT 

 b) od nabywanych wierzytelności (w tym prowizja przygotowawcza za 
wykup faktury w ramach Linii bieżącej) 

od wypłaconej wierzytelności od 0,35%, min. 35 zł 
+ 22% VAT 

 c) od niewykorzystania limitu faktoringowego 
Uwaga: Niewykorzystanie limitu stanowi różnica między limitem a sumą wartości 
nominalnej wykupionych wierzytelności w okresie faktorowania. 

od niewykorzystanego limitu, 
jednorazowo na koniec okresu 
obowiązywania limitu 

od 0,4 % 
+ 22% VAT 

 d) inne czynności związane ze zmianą umowy, z wyjątkiem czynności 
określonych w lit. a 

 od 50 zł do 1000 zł 
+ 22% VAT  

3.2 Kredyt dyskontowy:   
 a) za przyznanie, podwyższenie lub prolongatę terminu 

 
jednorazowo od przyznanej 
kwoty limitu/kwoty zmiany 

od 1%, min. 100 zł 

 b) za dyskonto weksla w ramach limitu lub w ramach Linii bieżącej od kwoty wekslowej od 0,35%, min. 50 zł 
 c) od niewykorzystania limitu dyskontowego 

Uwaga: Niewykorzystanie limitu stanowi różnica między limitem a sumą wartości 
nominalnej wykupionych weksli. 

od niewykorzystanego limitu, 
jednorazowo na koniec okresu 
obowiązywania limitu  

od 0,4 % 
 

 d) inne czynności związane ze zmianą umowy z wyjątkiem lit. a  od 50 zł do 1000 zł 
3.3 Forfaiting:   
 a) prowizja przygotowawcza jednorazowo przy rozpoczęciu 

transakcji 
od 250 zł do 1000 zł 

 b) otwarcie linii forfaitingowej jednorazowo od kwoty przyzna-
nej linii 

1,1% 

 c) niewykorzystanie linii  
 

od niewykorzystanego salda 
jednorazowo na koniec okresu 
obowiązywania limitu  

0,2 % - 0,5% 

 d) prowizja od wykupowanych wierzytelności w ramach linii  od wypłaconej wierzytelności 50 zł 
 e) prowizja „za okres gotowości” w przypadku umów na wykup wierzytel-

ności jednostkowych 
od kwoty wierzytelności prowizja 
pobierana jest za okres od dnia 
podpisania umowy forfaitingowej 
do dnia pierwszego dyskonta (od 
kwoty niewykorzystanego salda) 
lub do dnia rozwiązania umowy a 
następnie od kwoty niewykorzy-
stanego salda za okresy pomię-
dzy kolejnymi dyskontami 

od 0,1%  

 f) za ocenę finansową dłużnika za każdego zbadanego dłużnika min. 150 zł, max 700 zł 
3.4 Przejmowanie ryzyka    
 a) ciche potwierdzenie 

 
 

jednorazowo po dodaniu po-
twierdzenia od kwoty akredytywy 
za każdy rozpoczęty kwartał 
ważności akredytywy 

od 0,3 %, min. 500 zł 
 
 

 b) syndykacje  prowizja ustalana indywidual-
nie 

 c) prowizja przygotowawcza jednorazowo przy rozpoczęciu 
transakcji  

min. 250 zł, max 1000 zł 

 d) otwarcie linii forfaitingu niefinansowego jednorazowo od kwoty przyzna-
nej linii 

0,2% - 0,5% 

 e) niewykorzystanie linii od niewykorzystanego salda 
jednorazowo na koniec okresu 
obowiązywania limitu 

0,2% - 0,5% 
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VIII. GWARANCJE, REGWARANCJE, AWALE, PORĘCZENIA  
Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka % 

 1 2 3 

1. Gwarancje NOSTRO, regwarancje, awale i poręczenia wystawione na zlecenie Klientów (w tym gwarancje wysta-
wiane w ramach Linii bieżącej) 

1.1 Udzielenie gwarancji NOSTRO (w tym regwarancji), poręczenia lub awalu  
(prowizja przygotowawcza) 

jednorazowo – od kwoty zobo-
wiązania banku 

0,2%, min.  200 zł 
 

1.2 Obsługa gwarancji NOSTRO (w tym regwarancji), poręczenia lub awalu  
 
 
 
a) od beneficjentów Programu SAPARD 

kwartalnie – za każdy rozpoczęty 
okres trzymiesięczny od kwoty 
zobowiązania banku 
 
płatne w całości „z góry”  

0,6 % - 2%, min. 200 zł 
 
 
 
2% 

1.3 Zmiana warunków gwarancji NOSTRO (w tym regwarancji), poręczenia, 
lub awalu: 

  

 a) przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty:   
 – prowizja przygotowawcza jednorazowo od salda zobowią-

zania Banku lub kwoty podwyż-
szenia 

0,2%, min.  200 zł 
 

 – obsługa zmiany kwartalnie – za każdy rozpoczęty 
okres trzymiesięczny od salda 
zobowiązania banku lub od 
kwoty podwyższenia 

0,6% - 2%, min. 200 zł 

 b) inna zmiana warunków, w tym również przedłużenie terminu ważności, 
jeżeli przedłużenie mieści się w okresie, za który pobrano prowizję 

Uwaga: W razie jednoczesnych zmian warunków pobiera się jedną prowizję wyższą. 

 200 zł 

1.4 Negocjowanie tekstu gwarancji z innym bankiem na zlecenie Klienta  min. 300 zł 
1.5 Wypłata z gwarancji NOSTRO, poręczenia, awalu: 

a) jeżeli klient ureguluje swoje zobowiązanie wobec Banku z tytułu doko-
nanej wypłaty z gwarancji NOSTRO w ciągu 7 dni 

 
jednorazowo 
 

 
150 zł 
 

 b) jeżeli klient nie ureguluje swoich zobowiązań wobec Banku w ciągu 7 
dni  
z tytułu dokonanej wypłaty z gwarancji NOSTRO 

w zależności od ryzyka klien-
ta/rodzaju zabezpieczenia 

od 0,15 %, min. 300 zł 

1.6 Odrzucenie roszczenia wypłaty z gwarancji NOSTRO, poręczenia, awalu  200 zł 
1.7 Wydanie promesy udzielenia gwarancji NOSTRO, awalu, poręczenia  200 zł 
1.8 
 

Linia gwarancji bankowych: 
a) prowizja od przyznanej linii gwarancji bankowych 

jednorazowo od kwoty linii, w 
zależności od ryzyka klien-
ta/rodzaju zabezpieczenia 

 
od 0,5%, min. 250 zł 
 

 b) prowizja za zmianę warunków umowy (tj. przedłużenie terminu, pod-
wyższenie kwoty) 

każdorazowo od salda zobowią-
zania banku/od rodzaju zabez-
pieczenia  

od 0,5%, min. 150 zł 
 

 c) inne zmiany jednorazowo min. 150 zł 
 d) udzielenie gwarancji w ramach linii gwarancji bankowych (prowizja 

przygotowawcza) 

Uwaga: Pozostałe opłaty i prowizje od gwarancji udzielonych w ramach linii pobiera 
się jak od innych gwarancji. 

jednorazowo 100 zł 
 

1.9 Anulowanie gwarancji NOSTRO lub zlecenia udzielenia gwarancji NOSTRO  200 zł 
1.10 Prowizja za udzielenie gwarancji wykupu krótkoterminowych papierów 

wartościowych 
w skali roku od 0,3%  

2. Gwarancje LORO oraz gwarancje własne, potwierdzenia, awale i poręczenia wystawione na zlecenie  
innych banków 

2.1 
 

Awizowanie beneficjentowi gwarancji LORO, poręczenia, awalu lub jej/ich 
zmiany oraz rejestracja gwarancji LORO lub zmiany do gwarancji LORO 
złożonej przez beneficjenta: 
a) gdy koszty bankowe pokrywa beneficjent 

  
 
 
200 zł 

 b) gdy koszty bankowe pokrywa zleceniodawca 
Uwaga: Nie dotyczy gwarancji, których beneficjantem jest jednostka organizacyjna 
Banku. 

 300 zł 

2.2 Wyrejestrowanie niewykorzystanej lub częściowo niewykorzystanej 
gwarancji LORO 

 100 zł 

2.3 Udzielenie gwarancji własnej, potwierdzenia, poręczenia lub awalu na 
zlecenie innego banku i z jego (re)gwarancją (prowizja przygotowawcza) 

jednorazowo 350 zł 

2.4 Obsługa gwarancji własnej, potwierdzenia, poręczenia lub awalu udzielo-
nych na zlecenie innego banku i z jego (re)gwarancją  

za każdy rozpoczęty okres trzy-
miesięczny od kwoty zobowiąza-
nia banku. Prowizja pobierana 
jednorazowo z góry za cały okres 
ważności gwarancji  

od 0,5% min. 330 zł 
w zależności od grupy ryzyka 
kraju 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka % 

 1 2 3 
2.5 Zmiana warunków gwarancji własnej, potwierdzenia, poręczenia, awalu 

wystawionych na zlecenie innego banku:  
a) przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji 

 
 
za każdy rozpoczęty okres trzy-
miesięczny od salda zobowiąza-
nia banku lub od kwoty podwyż-
szenia 

 
 
od 0,5% , min. 330 zł 

 b) inna zmiana warunków gwarancji, w tym również przedłużenie terminu 
jej ważności, jeżeli przedłużenie mieści się w okresie, za który pobrano 
prowizję 

Uwaga: W razie jednoczesnych zmian warunków gwarancji pobiera się jedną 
prowizję wyższą. 

prowizja pobierana jednorazowo  
z góry za cały okres ważności 
gwarancji. 

350 zł 

2.6 Opiniowanie warunków gwarancji LORO na pisemne zlecenie klienta  min. 300 zł 
2.7 Wysłanie/obsługa roszczenia wypłaty w ramach gwarancji LORO  0,2%, min. 200 zł, max 500 zł  
2.8 Wypłata z gwarancji LORO  150 zł 

 
 

IX. USŁUGI POWIERNICZE   
Lp. Rodzaj czynności/usługi Rodzaj czynności/usługi Stawka 

 1 2 3 
1. Otwarcie rachunku papierów wartościowych  bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych miesięcznie od 25 zł 
3. Blokada papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych jednorazowo 30 zł 
4. 
 

Uznanie lub obciążenie rachunku papierów wartościowych z tytułu rozli-
czenia transakcji kupna/sprzedaży lub transferu papierów wartościowych 
ewidencjonowanych na rachunku papierów wartościowych 

 
 
 

 
 
 

 a) Akcje 
- Transakcje zawierane za pośrednictwem Domu Maklerskiego 
- Transfer papierów wartościowych 

 
jednorazowo 
jednorazowo 

 
50 zł 1 
50  zł 

 b) Obligacje Skarbu Państwa 
- Transakcje zawierane za pośrednictwem  Domu Maklerskiego 
- Transakcje zawierane z Bankiem na rynku międzybankowym 
- Transakcje zawierane na rynku międzybankowym za pośrednic-

twem innego banku 
- Transfer papierów wartościowych 

 
jednorazowo 
jednorazowo 
jednorazowo 
 
jednorazowo 

 
30 zł 1 

0 zł 
30 zł 
 
30 zł 

 c) Bony Skarbowe 
- Transakcje zawierane z Bankiem na rynku międzybankowym 
- Transakcje zawierane na rynku międzybankowym za pośrednic-

twem innego Banku 
- Transfer papierów wartościowych 

 
jednorazowo 
jednorazowo 
 
jednorazowo 

 
0 zł 
30 zł 
 
30 zł 

 d) Papiery Komercyjne, dla których Bank BPH SA pełni rolę agenta emisji jednorazowo 0 zł 
 e) Inne papiery wartościowe  do negocjacji 
5. Anulowanie zlecenia rozliczenia transakcji kupna/sprzedaży lub transferu 

papierów wartościowych ewidencjonowanych na rachunku papierów 
wartościowych 

jednorazowo 10 zł 

6. Raporty: 
a) standardowy zestaw raportów 

 
 

 
bez opłat 

 b) raporty dodatkowe przesyłane listem poleconym za sztukę 20 zł 
 c) raporty dodatkowe przesyłane faksem za sztukę 10 zł 
 d) raporty dodatkowe przesyłane SWIFT-em za sztukę 5 zł 
7. Inne  do negocjacji 

1 Opłata nie zawiera kosztów prowizji brokerskiej. 

Uwaga: Opłaty i prowizje określone w Taryfie Banku BPH SA pobierane są miesięcznie, poprzez obciążenie rachunku pieniężnego Klienta, w terminie 
uzgodnionym z Klientem. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia sposobu oraz częstotliwości pobierania opłat i prowizji. O ile umowa nie stanowi 
inaczej niezależnie od opłat określonych w Taryfie Banku BPH SA, pobiera się opłaty depozytowe i transakcyjne, poniesione przez Bank BPH SA z tytułu 
przechowywania i rozliczania papierów wartościowych Klienta w Instytucjach innych niż Bank BPH SA (np. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA), 
w terminach i w wysokościach zgodnych z tabelami opłat tych Instytucji oraz inne opłaty zewnętrzne poniesione przez Bank BPH SA w wyniku realizacji 
dyspozycji Klienta. Bank może nie pobierać prowizji od uznania lub obciążenia rachunku papierów wartościowych z tytułu rozliczenia transakcji kup-
na/sprzedaży papierów wartościowych zawartych z Bankiem. 
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X. INNE CZYNNOŚCI 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka 
 1 2 3 
1. Prowizja za skup i sprzedaż walut obcych 

Uwaga: Prowizja dotyczy obrotu gotówkowego. Bank nie prowadzi obrotu bilonem 
w walutach obcych. 

od kwoty skupionej lub sprzeda-
nej 

 

a) na rzecz klientów Banku BPH SA  0%  

b) na rzecz klientów innych banków  0,5%,  min. 10 zł 
2. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie Banku przedmiotów  

i dokumentów 
miesięcznie do negocjacji min. 30 zł 

3. Kaucja za klucz do kasety lub skrytki sejfowej jednorazowo 100 zł 
4. Wynajem kaset lub skrytek sejfowych  miesięcznie do negocjacji min. 30 zł 
5. Portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca 

nocnego, worek do monet 
jednorazowo do negocjacji min. 30 zł 

6. Sporządzenie opinii na życzenie klienta  do negocjacji 
7. Codzienne przekazywanie tabel kursowych na zlecenie klientów posiada-

jących rachunki w Banku BPH SA 
 20 zł 

8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 
tytułu 

każdorazowo od przekazywanej 
kwoty 

0,5%, min. 100 zł 

9. Wezwanie do zapłaty, upomnienie, zawiadomienie posiadacza rachunku, 
kredytobiorcy i poręczycieli o wypowiedzeniu umowy oraz wymagalności 
zadłużenia: 
– wysłane listem zwykłym 
– wysłane listem poleconym  
Uwaga:  Opłatę pobiera się od posiadacza rachunku.  

od każdego wezwania  
 
 
30 zł 
50 zł 
 

10. Porozumienie się stron w zakresie kontynuacji umowy (odwołanie wypo-
wiedzenia umowy) na wniosek klienta. 

Uwaga: Dotyczy umowy kredytu, umowy o limit debetowy. 

jednorazowo 50 zł 

11. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących 
tajemnicę bankową – osobom, organom i instytucjom uprawnionym na 
podstawie Prawa Bankowego oraz innych przepisów prawa, z wyłącze-
niem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie: 
a) sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania 

w sprawie o przestępstwo skarbowe, 
b) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności 

banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mo-
wa w art. 299 Kodeksu karnego, 

c) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz 
inspektora nadzoru bankowego, 

d) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspekto-
ra Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz na-
czelnika urzędu skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych 
ustawach, 

e) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących nume-
rów rachunków bankowych płatników składek oraz danych umożli-
wiających identyfikację posiadaczy tych rachunków, 

f) służb ochrony państwa, Agencji Wywiadu, Policji, Żandarmerii Woj-
skowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej w związku z postępowa-
niami sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o 
ochronie informacji niejawnych, 

g) innego banku – na zasadzie wzajemności, tj. wykonywania przez inny 
bank na zlecenie Banku BPH SA usług w tym zakresie bez pobierania 
opłaty. W przypadku banków, które pobierają od innych banków opła-
tę z tytułu udzielenia informacji stosuje się opłaty w wysokości analo-
gicznej do opłat przez nie stosowanych. 

Uwaga: Opłata pobierana jest od zleceniodawcy. 

jednorazowo 100 zł + koszty przesyłki 
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XI. USŁUGI BANKOWOŚCI TRANSAKCYJNEJ 
 
 
 

XI.1. TransCollect 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka 
 1 2 3 
1. Za wdrożenie usługi TransCollect. jednorazowo przy wdrożeniu umo-

wy 
500 zł  

2. Za przetworzenie płatności masowej w ramach usługi TransCollect. od transakcji 0,75 zł 
3. Abonament za świadczenie usługi TransCollect miesięcznie 100 zł 
4. Generowanie raportów transakcyjnych w formie elektronicznej - raport na 

żądanie (w tym raport niestandardowy) 
miesięcznie lub jednorazowo stawka negocjowana indy-

widualnie 

 
 
 

XI.2. TransDebit (Polecenie Zapłaty) 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka 
 1 2 3 
1. Za wdrożenie usługi TransDebit jednorazowo przy wdrożeniu umo-

wy 
500 zł  

2. Polecenie zapłaty  
a) za realizację pojedynczego polecenia zapłaty zleconego przez wierzyciela 

- za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej 

 
opłata pobierana z rachunku 
wierzyciela 

 
 
2 zł 

 b) za obciążenie rachunku dłużnika kwotą otrzymanego pojedynczego polece-
nia zapłaty i przekazanie środków: 
- na rachunek wierzyciela prowadzony w Banku BPH   
- na rachunek wierzyciela prowadzony w innym banku 
Uwaga: Nie ma możliwości obciążenia rachunku pomocniczego Symetria Profit jako 
rachunku dłużnika z tytułu polecenia zapłaty. 

opłata pobierana z rachunku 
dłużnika 

 
 
1 zł 
3 zł 

3. Abonament za świadczenie usługi TransDebit miesięcznie 100 zł 
4. Dystrybucja oryginałów Zgód do polecenia zapłaty opłata pobierana z rachunku 

wierzyciela od każdej zgody 
6 zł 

5. Generowanie raportów transakcyjnych w formie elektronicznej - raport na 
żądanie (w tym raport niestandardowy) 

miesięcznie lub jednorazowo stawka negocjowana indy-
widualnie 

 
 
 

XI.3. TransCash 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka 
 1 2 3 
1. Wpłaty gotówkowe    
1.1 Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej w ramach usługi TransCash od kwoty wpłaty 0,2%, min. 10 zł  
1.2 Masowe wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej na rachunki wirtualne w 

ramach usługi TransCashID  
od kwoty wpłaty 0,2%, min. 10 zł  

1.3 Opłata za rozpoznanie pojedynczej wpłaty na Numer Rachunku Wirtualnego 
w ramach usługi TransCashID 

od każdej wpłaty 0,75 zł 

1.4 Generowanie raportów transakcyjnych w formie elektronicznej - raport na 
żądanie (w tym raport niestandardowy) 
Uwaga: Dotyczy usługi TransCashID 

miesięcznie lub jednorazowo stawka negocjowana indy-
widualnie 

2. Wypłaty gotówkowe   

2.1 Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej w PLN, USD i EUR w ramach usługi 
TransCash 

od kwoty wypłaty 0,2%, min. 7 zł 

2.2 Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej w walutach wymienialnych, innych niż 
USD i EUR, w ramach usługi TransCash 

od kwoty wypłaty stawka ustalana indywidual-
nie 
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XI.4. TransPłace 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka 
 1 2 3 
1. Rachunek płacowy    
1.1 Opłata za otwarcie rachunku płacowego  

(Rachunek płacowy może zostać otwarty tylko dla Klientów posiadających w 
Banku BPH rachunek bieżący) 

jednorazowo 0 zł  

1.2 Opłata za prowadzenie rachunku płacowego  miesięcznie 0 zł  
2. Przelew płacowy     
2.1 Realizacja przelewu płacowego  

(Wykonywanie przelewów płacowych jest możliwe tylko w sposób elektro-
niczny za pośrednictwem systemu bankowości internetowej BusinessNet) 

od każdego przelewu Stawka jak za przelew reali-
zowany przez Bankowość 
Internetową BusinessNet 

3. Obsługa w BPH BusinessLine / HotLine BusinessNet   

3.1 Opłata za  telefoniczną obsługę w BPH BusinessLine  
(w tym HotLine BusinessNet) w zakresie TransPłac.   

miesięcznie 0 zł 
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XII. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE W AGENCJACH BANKU 

BPH SA 
 
 
XII.1. Operacje gotówkowe 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % 
 1 2 3 
1.1 Wpłaty gotówkowe na rachunki w Banku BPH SA od kwoty wpłaty 0,5%, min. 2 zł 
1.2 Wpłaty gotówkowe w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach od kwoty wpłaty 0,5%, min. 2,30 zł 
1.3 Wypłaty gotówkowe z rachunków w Banku BPH SA od kwoty wypłaty 0,5%, min. 2,90 zł 

 
 

XII.2. Polecenia przelewu 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % 
 1 2 3 
1.1 Przelew wewnętrzny na inny rachunek w Banku BPH SA od każdego przelewu 2 zł 
1.2 Przelew wewnętrzny z rachunku pomocniczego Symetria Profit na inny ra-

chunek w Banku BPH SA 
od każdego przelewu 10 zł 

1.3 Przelew z rachunku wychodzący do innego banku od każdego przelewu 2 zł 
1.4 Przelew z rachunku pomocniczego Symetria Profit wychodzący do innego 

banku 
od każdego przelewu 10 zł 

1.5 Przelew na rachunek ZUS i US od każdego przelewu 2 zł 
1.6 Przelew z rachunku pomocniczego Symetria Profit na rachunek ZUS i US od każdego przelewu 10 zł 

 
 
XIII. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KREDYTÓW NA ZAKUP POJAZDU "AUTO KOMERCJA" OFERO-

WANYCH ZA POŚREDNICTWEM PARTNERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM BPH SA 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % 
 1 2 3 
1. Prowizja od udzielonego kredytu od kwoty kredytu 0% - 10% 
2. Prowizja za całkowitą przedterminową spłatę kredytu od kwoty kredytu pozostałego do 

spłaty zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem spłat 

1,5% 

3. Wydanie promesy kredytowej każdorazowo bez opłat 
4. Sporządzenie aneksu do umowy:   każdorazowo  
 a) podwyższenie kwoty kredytu w związku z:   
 - dokupieniem Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców,  bez opłat 
 - dokupieniem Ubezpieczenia AC/OC po wygaśnięciu dotychczasowej polisy,  bez opłat 
 b) prolongata płatności (kapitału, odsetek, odsetek + kapitału) oraz wydłuże-

nie okresu kredytowania 
 100 zł 

 c) zmiana terminu płatności  
Uwaga: Nie dotyczy pierwszej zmiany.                                                                                                

 50 zł 

 d) zmiana prawnego zabezpieczenia 
Uwaga: Nie dotyczy zmiany zabezpieczenia w przypadku całkowitej szkody na pojeździe. 

 100 zł 

 e) skrócenie okresu kredytowania  100 zł 
 f) inne  bez opłat 
5. Sporządzenie opinii bankowej o kredycie każdorazowo 30 zł 
6. Wysłanie pisemnej informacji o kredycie (aktualnym saldzie kredytu, niezale-

ganiu ze spłatą kredytu, dokonanych wpłatach) 
każdorazowo 10 zł 

7. Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów bankowych każdorazowo 15 zł 
8. Wystąpienie do sądu z wnioskiem o wykreślenie zastawu na życzenie Kredy-

tobiorcy 
każdorazowo 95 zł 

9. Wezwanie do przedstawienia aktualnej polisy Auto Casco i umowy cesji z 
polisy Auto Casco 

każdorazowo 30 zł 

10. Wezwanie do przedstawienia dowodu rejestracyjnego z adnotacją o ustano-
wieniu zastawu 

każdorazowo 30 zł 

11. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 1 każdorazowo 15 zł 
12. Opłata za czynności związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia w 

formie: 
każdorazowo  

 a) poręczenia cywilnego  bez opłat 
 b) zastawu rejestrowego  20 zł 
13. Opłata za sprawdzenie pojazdu w CORS jednorazowo 30 zł 
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1 Opłata jest pobierana raz w miesiącu w następstwie podjętych czynności windykacyjnych. 
Informacja o kosztach sądowych i postępowania egzekucyjnego, wyliczona dla przykładowej kwoty egzekwowanej należności, w wysokości  3000,00 zł.: 
Koszty postępowania  500,00 zł, w tym. 50,00 zł - koszty sądowe i 450,00zł - koszy postępowania egzekucyjnego. 
Podana powyżej przykładowa wysokość kosztów może w konkretnych przypadkach ulec zmianie w zależności od przebiegu postępowania sądowego i 
egzekucyjnego. Ostateczna wysokość kosztów zostanie obliczona zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. 
U. 2005 nr 167 poz. 1398, ze zmianami), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882, ze zmianami) 
oraz ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 1966 Nr 24 poz. 151, ze zmianami). 
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