
Poznaj zalety posiadania konta w Banku BPH. Jeśli cenisz korzystne warunki oraz atrakcyjne usługi 
dodatkowe, w naszej ofercie na pewno znajdziesz konto odpowiadające Twoim potrzebom.

LUBIĘ TO! KONTO DOPASOWANE KONTO KAPITALNE KONTO MAKSYMALNE KONTO

Miesięczna opłata 
za prowadzenie konta

0 zł  › 0 zł przy wpływach1 
min. 1000 zł miesięcznie
 › 7 zł w innym przypadku

9,99 zł  › 0 zł przy wpływach1 

min. 7 500 zł miesięcznie
 › 19,99 zł w innym 
przypadku

Opłaty za przelewy do innych
banków w Polsce w PLN 
(dotyczy systemu Elixir)

 › w oddziale: 9 zł
 › przez Internet: 0 zł
 › przez telefon: 4 zł

 › w oddziale: 7 zł
 › przez Internet: 0 zł
 › przez telefon: 4 zł

 › w oddziale: 0 zł
 › przez Internet: 0 zł
 › przez telefon: 0 zł

 › w oddziale: 0 zł
 › przez Internet: 0 zł
 › przez telefon: 0 zł

Opłata za wypłatę
z bankomatów w Polsce

0 zł  › 0 zł za wypłatę z ban-
komatów partnerskich 
Banku BPH i sieci Euronet
 › 6 zł za wypłatę z pozo-
stałych bankomatów

0 zł 0 zł

Opłata pobierana przez  
Bank BPH za wypłatę  
z bankomatów za granicą

2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 0 zł

Opłata za realizację 
zlecenia stałego

2 zł 2 zł 0 zł 0 zł

Opłata za realizację 
polecenia zapłaty

1 zł 1 zł 0 zł 0 zł

Rodzaj karty do konta

  
Karta VISA payWave 

lub karta Debit  
MasterCard® Lubię to!

  

Karta Debit MasterCard® 

Dopasowana

  

Karta Debit MasterCard® 
Kapitalna

  

Karta Debit MasterCard® 
Gold

Opłata za wydanie karty do 
konta w trybie standardowym

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Miesięczna opłata za obsługę 
plastikowej karty do konta

 › 0 zł w przypadku 
wykonania min. 
4 transakcji 
bezgotówkowych 
kartą w miesiącu
 › 6 zł w innym przypadku

 › 0 zł w przypadku 
wykonania min. 
4 transakcji 
bezgotówkowych 
kartą w miesiącu
 › 3 zł w innym przypadku

0 zł 0 zł

› płatności przez Internet   › bezpieczna karta z chipem 

› bez opłat za wypłatę gotówki w punktach oznaczonych logo Cashback dla kart VISA lub Płać kartą i wypłacaj dla kart MasterCard

Proponujemy również:
 › Cool Konto – bez opłat za prowadzenie konta i używanie karty do konta dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (po ukończeniu 18 roku życia 
prowadzenie konta oraz obsługa karty do konta wiąże się z opłatami zgodnie z Taryfą opłat i prowizji).

 › Konto walutowe – dla osób, które wykonują transakcje w walutach innych niż PLN. Do tego konta Bank oferuje kartę bez opłaty za wydanie i korzystanie 
oraz nie pobiera prowizji za wypłaty z bankomatów za granicą.

PRZEWODNIK KLIENTA
PO KONTACH OSOBISTYCH



POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Posiadaczom Kapitalnego i Maksymalnego Konta poczucie bezpieczeństwa zapewni szeroki pakiet usług Assistance, 
w skład którego wchodzą:

 › Assistance medyczne – m.in. pomoc w razie wypadku, porady medyczne, dostawa leków, wizyty lekarza, całodobowa 
infolinia medyczna.

 › Assistance domowe – m.in. interwencja specjalisty (m.in. ślusarza, hydraulika lub elektryka, specjalisty RTV/AGD),  
usługa „brak prądu lub wody”.

 › Assistance samochodowe – m.in. pomoc w razie wypadku, awarii czy kradzieży pojazdu, holowanie samochodu,  
naprawa na miejscu, samochód zastępczy lub nocleg w hotelu, dostawa paliwa.

Posiadacze Maksymalnego konta zyskują również ubezpieczenie w podróży, m.in. koszty leczenia za granicą, utraty bagażu 
i koszty opóźnienia lotu, pomoc prawna.

Szczegóły dotyczące pakietu Assistance (w tym informacja o limitach świadczeń i wyłączeniach odpowiedzialności Ubezpieczyciela) są dostępne 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w Banku BPH SA. 
Szczegóły dotyczące Ubezpieczenia w podróży dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH SA. 
Ubezpieczycielem jest AGA International SA Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa; Ubezpieczającym jest Bank BPH SA.  
Treść warunków ubezpieczenia dostępna jest w placówkach Banku BPH SA oraz na www.bph.pl.

REZERWA FINANSOWA

Wybierając konto w naszym Banku możesz ubiegać się o dostęp do dodatkowych środków – w ramach limitu na koncie.
 › Atrakcyjne warunki – nie pobieramy opłat za przyznanie i odnowienie limitu: dla Kapitalnego Konta do kwoty 2 500 zł,  
a dla Maksymalnego Konta do 5 000 zł.

 › Wygoda – z limitu korzystasz, kiedy tego potrzebujesz, a odsetki płacisz tylko od wykorzystanej kwoty. 

 › Łatwość użycia – limit to dodatkowe środki, z których korzystasz jak z pieniędzy na koncie – możesz m.in. płacić kartą do 
konta lub wypłacać pieniądze z bankomatu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kapitalnego Konta (RRSO) wynosi 23,79%, całkowita kwota limitu kredytu (bez kredytowanych 
kosztów) 1 024 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 079,57 zł, oprocentowanie zmienne 10% w skali roku, całkowity koszt kredytu 55,57 zł (w tym: opłata 
za przyznanie limitu 0 zł, odsetki 25,60 zł, opłaty za prowadzenie Kapitalnego Konta 29,97 zł (3 miesiące x 9,99 zł)). 

RRSO dla Maksymalnego Konta wynosi 38,68%, całkowita kwota limitu kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 024 zł, całkowita kwota do zapłaty 
1 109,57 zł, oprocentowanie zmienne 10% w skali roku, całkowity koszt kredytu 85,57 zł (w tym: opłata za przyznanie limitu 0 zł, odsetki 25,60 zł, 
opłaty za prowadzenie Maksymalnego Konta 59,97 zł (3 miesiące x 19,99 zł)).

Kalkulacje zostały dokonane na dzień 13 maja 2016 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy założeniu, że całkowita kwota limitu została wypłacona 
od razu i w całości, czas korzystania z limitu wynosi 3 miesiące, a spłata całości limitu następuje na koniec tego okresu.

Bank uzależnia przyznanie limitu oraz jego wysokość od oceny zdolności kredytowej. Udostępnienie limitu odbywa się na podstawie odrębnej umowy.

Ważne informacje:

1. Pod pojęciem wpływów na rachunek należy rozumieć: wpłaty gotówkowe w kasach Banku BPH SA i w placówkach partnerskich Banku BPH SA, przelewy 
przychodzące z innych banków, przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku BPH SA, których Klient nie jest Posiadaczem lub Współposiadaczem, 
przelewy z tytułu wypłaty kredytu lub transzy kredytu udzielonego przez Bank BPH SA.

Karta do konta, dostęp do bankowości elektronicznej, lokata nocna, limit na koncie oraz konto oszczędnościowe są odrębnymi produktami. Przelewy 
krajowe w walucie, wydanie karty w trybie ekspresowym, przelewy zagraniczne oraz inne opłaty dotyczące limitu na koncie są płatne zgodnie z Taryfą opłat 
i prowizji dostępną w placówkach Banku BPH SA i na www.bph.pl. Oprocentowanie kont jest zmienne i wynosi 0,01% w skali roku. 

Stan na dzień 16 maja 2016 r. Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Wymagającym Klientom, którzy chcą aktywnie korzystać z konta, proponujemy funkcjonalne 
Kapitalne Konto lub prestiżowe Maksymalne Konto z szeregiem usług dodatkowych.

KAPITALNE KONTO MAKSYMALNE KONTO

 › Konto oszczędnościowe z preferencyjnym oprocentowaniem

 › Lokata nocna

 › Karty kredytowe na preferencyjnych warunkach

 › Pakiet usług Assistance bez dodatkowych opłat

 › Ubezpieczenie w podróży

 › Rachunek inwestycyjny bez opłaty za obsługę


