Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/PF/2016 z dnia 8 marca 2016 r.

TARYFA 1.
Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane
Postanowienia ogólne
1.

Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji określenia „Bank” lub „Bank BPH” należy rozumieć jako Bank BPH
Spółka Akcyjna.

2.

Bank pobiera opłaty i prowizje za realizowane czynności bankowe i faktyczne, zgodnie z zasadami i w
wysokości określonej w niniejszej Taryfie.

3.

Za czynności bankowe i faktyczne realizowane w Placówkach Partnerskich Banku pobierane są opłaty i
prowizje w wysokości obowiązującej w Oddziałach Banku, z wyjątkiem przypadków, w których niniejsza
Taryfa stanowi inaczej.

4.

Bank ustala opłaty i prowizje za zlecone czynności w złotych lub walutach obcych.

5.

Bank pobiera należne opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w
walutach obcych, dokonując przeliczenia stawek w złotych na walutę obcą lub odwrotnie, przy zastosowaniu
obowiązujących w Banku BPH S.A. kursów kupna/sprzedaży walut.

6.

Bank pobiera opłaty i prowizje niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa, np. opłat
skarbowych.

7.

Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w niniejszej Taryfie, Bank pobiera w przypadku ich wystąpienia,
opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia według odrębnych taryf lub
według faktycznie poniesionych kosztów oraz równowartość kosztów przesyłek kurierskich.

8.

Należne opłaty i prowizje Bank pobiera od zleceniodawcy czynności bankowej lub faktycznej, tj. od Klienta
wydającego dyspozycję wykonania przez Bank BPH danej czynności osobiście lub przez uprawnione osoby
trzecie, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępnych środków przekazu, z wyjątkiem poleceń wypłaty w
obrocie dewizowym, za które należne opłaty Bank pobiera od zleceniodawcy lub beneficjenta, zależnie od
uzgodnień między tymi stronami i praktyki bankowej.

9.

Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza, na zasadach ogólnie
obowiązujących.

10.

W przypadku ofert specjalnych lub indywidualnie wynegocjowanych warunków umów w zakresie opłat i
prowizji, lista czynności bankowych i faktycznych, za które Bank pobiera opłaty lub prowizje oraz ich
wysokość może różnić się od zawartych w niniejszej Taryfie.

11.

Na wniosek Klienta Bank może wykonać inne czynności bankowe i faktyczne, niewymienione w niniejszej
Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania opłaty lub prowizji, po wcześniejszym poinformowaniu
Klienta o jej wysokości oraz zasadach naliczenia i pobrania.

12.

Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Z zastrzeżeniem pkt 13 i 14
poniżej, zmiana stawek opłat lub prowizji z tytułu danej czynności bankowej lub faktycznej może nastąpić
wyłącznie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek oraz w zakresie z
niej wynikającym:
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów
ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej,
2) zmiana zakresu lub formy wykonania danej czynności bankowej lub faktycznej, o ile zmiana taka
powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności,

3)
4)

zmiana cen towarów lub usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub
faktycznej,
zmiana kursów walut NBP, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy
wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej.

13.

Zmiana stawki danej opłaty lub prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 12 ppkt 2) – 4) powyżej,
możliwa jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

14.

Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych
możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w pkt 12 powyżej.

15.

Za zaświadczenia lub opinie bankowe sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji
dotyczące kilku umów jednocześnie (w tym dla różnych produktów Banku), Bank pobiera jedną opłatę w
wysokości określonej w niniejszej Taryfie.

16.

Zastosowany w tabelach znak „X” oznacza, że czynność bankowa lub faktyczna nie jest realizowana przez
Bank w ramach danego produktu lub nie jest możliwa dla produktu, albo produkt jest niedostępny.

17.

W obrocie dewizowym przez Polecenie wypłaty w trybie zwykłym, pilnym i ekspres rozumie się:
1) tryb zwykły – data waluty 2 dni robocze, rozliczenie z bankiem za 2 dni,
2) tryb pilny – data waluty na następny dzień roboczy,
3) tryb ekspres – data waluty na dziś.
W przypadku Polecenia wypłaty EOG 1:
1) tryb zwykły – data waluty na następny dzień roboczy,
2) tryb ekspres – data waluty na dziś.

18.

Opłaty i prowizje za czynności bankowe i faktyczne wymienione w Taryfie „Rachunki bankowe oraz usługi i
produkty z nimi powiązane” w rozdziale 7. „Operacje gotówkowe” i rozdziale 8. „Realizacja poleceń wypłaty w
obrocie dewizowym”, w zakresie w jakim ich wykonanie jest możliwe bez konieczności posiadania rachunku
oszczędnościowo – rozliczeniowego, a’vista lub oszczędnościowego, mają zastosowanie również do Klientów
nie posiadających tego rodzaju rachunków w Banku BPH.

19.

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

20.

W przypadku, gdy Bank zostanie obciążony chociażby częścią kosztu przekazu środków z innego banku
tytułem spłaty kredytu lub pożyczki udzielonej przez Bank, Bank uprawniony jest do pobrania prowizji za
polecenie wypłaty otrzymane, zgodnie z Taryfą „Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane”
rozdział 8. „Realizacja poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”.

1

Polecenie wypłaty EOG - szczególny rodzaj Polecenia wypłaty, które spełnia następujące warunki: Wysłane Polecenie wypłaty zlecane z rachunków prowadzonych w Banku w dowolnej walucie EOG (Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, tj. wszystkich krajów UE w tym Polski oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu), wysyłane w walucie
euro, na rachunek Odbiorcy prowadzony w dowolnej walucie EOG przez bank z siedzibą w EOG, z maksymalnie
jednym przewalutowaniem, z opcją kosztową SHA. Otrzymane - Polecenie wypłaty otrzymane z banku z siedzibą
w EOG, w walucie euro, na rachunek Beneficjenta prowadzony w dowolnej walucie EOG.
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Historia zmian:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Akt wprowadzający
Nowelizacja
Nowelizacja
Nowelizacja

Nazwa i numer aktu
Zarządzenie Nr 68/PMiZP/2014 z dnia 3 października 2014 r.
Zarządzenie Nr 109/PMiZP/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r.
Zarządzenie Nr 7/PF/2016 z dnia 8 marca 2016 r.
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TARYFA 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane
Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Maksymalne
Konto

Kapitalne Konto

Dopasowane
Konto

Lubię to! Konto

Cool Konto

Konto walutowe
Private Banking

Konto walutowe

Pracowite Konto
Oszczędnościowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19,99 PLN 1

9,99 PLN

7 PLN 2

bez opłat

bez opłat 3

według umowy

5 PLN 4

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,35 PLN

0,35 PLN

0,35 PLN

0,35 PLN

0,35 PLN

X

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

X

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat /
8 PLN 9

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

4 PLN

4 PLN

4 PLN

bez opłat

X

c) Oddziały Banku

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

7 PLN

9 PLN

7 PLN

bez opłat

7 PLN

d) Placówki Partnerskie Banku 12

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

1,50 PLN

9 PLN

0,50 PLN

X

X

Przelew w PLN lub walutach obcych
na własny rachunek związany z
działalnością gospodarczą
prowadzony w Banku, realizowany
poprzez Oddziały Banku
Przelew w PLN na rachunki
prowadzone w innych bankach na
terytorium Polski, w tym przelew do
ZUS i US, realizowany poprzez 13:
a) system Bankowości Internetowej,
Bankowość Mobilną lub usługę
SMS
b) Bankowość Telefoniczną 10

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

6 PLN

6 PLN

6 PLN

6 PLN

6 PLN

bez opłat /
8 PLN 9
bez opłat /
8 PLN 9, 11
bez opłat /
8 PLN 9
8 PLN

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

X

8 PLN

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

4 PLN

4 PLN

4 PLN

bez opłat

X

8 PLN

c) Oddziały Banku

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

7 PLN

9 PLN

9 PLN

bez opłat

7 PLN

8 PLN

d) Placówki Partnerskie Banku

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

2 PLN

9 PLN

2 PLN

X

X

8 PLN

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

10 PLN

10 PLN

10 PLN

bez opłat

10 PLN

10 PLN

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

30 PLN

30 PLN

30 PLN

bez opłat

30 PLN

30 PLN

Rozdział 1. Usługi podstawowe
1.

Prowadzenie rachunku

2.

Wysłanie SMS z powiadomieniem o
zdarzeniu na rachunku, zleconym w
systemie Bankowości Internetowej 5
lub w ramach usługi SMS
Wysłanie SMS z kodem do autoryzacji
zlecenia w systemie Bankowości
Internetowej

3.

miesięcznie
za każdy SMS

6, 7

Rozdział 2. Polecenia przelewu
1.

2.

3.

Przelew w PLN lub walutach obcych
na rachunki prowadzone w Banku (z
wyłączeniem przelewu, o którym
mowa w pkt 2), realizowany poprzez 8:
a) system Bankowości Internetowej,
Bankowość Mobilną lub usługę
SMS
b) Bankowość Telefoniczną 10

e) system SORBNET :
- dla kwot równych oraz powyżej
1 mln PLN
- dla kwot poniżej 1 mln PLN
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Lp.
4.

Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Maksymalne
Konto

Kapitalne Konto

Dopasowane
Konto

Lubię to! Konto

Cool Konto

Konto walutowe
Private Banking

Konto walutowe

Pracowite Konto
Oszczędnościowe

2
za każdy przelew

3
5 PLN

4
5 PLN

5
5 PLN

6
5 PLN

7
X

8
X

9
X

10
X

za każde wykonane
polecenie zapłaty
za każdą przyjętą
dyspozycję

bez opłat

bez opłat

1 PLN

1 PLN

1 PLN

bez opłat

X

X

bez opłat

bez opłat

5 PLN

5 PLN

5 PLN

bez opłat

X

X

za każde wykonane
zlecenie
za każdą przyjętą
dyspozycję

bez opłat

bez opłat

2 PLN

2 PLN

2 PLN

bez opłat

2 PLN

3 PLN 16

bez opłat

bez opłat

10 PLN

10 PLN

10 PLN

bez opłat

10 PLN

10 PLN

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy wyciąg za okres
jednego miesiąca lub
krótszy

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

bez opłat

5 PLN

5 PLN

Objęcie Klienta ochroną
ubezpieczeniową w zakresie
ubezpieczenia „Bezpieczne
Rachunki” 19:
a) wariant A

miesięcznie

13 PLN

13 PLN

13 PLN

13 PLN

13 PLN

13 PLN

13 PLN

X

b) wariant B

miesięcznie

21 PLN

21 PLN

21 PLN

21 PLN

21 PLN

21 PLN

21 PLN

X

c) wariant C

miesięcznie

26 PLN

26 PLN

26 PLN

26 PLN

26 PLN

26 PLN

26 PLN

X

d) wariant D

miesięcznie

38 PLN

38 PLN

38 PLN

38 PLN

38 PLN

38 PLN

38 PLN

X

bez opłat

bez opłat

X

X

X

X

X

X

bez opłat

X

X

X

X

X

X

X

Rodzaj czynności
1
Przelew natychmiastowy w PLN na
rachunki prowadzone w innych
bankach na terytorium Polski,
realizowany poprzez system
Bankowości Internetowej

Rozdział 3. Polecenie zapłaty
1.

Realizacja polecenia zapłaty

2.

Przyjęcie dyspozycji modyfikacji lub
odwołania polecenia zapłaty 14

Rozdział 4. Stałe zlecenie płatnicze
1.

Realizacja stałego zlecenia 15

2.

Przyjęcie dyspozycji modyfikacji lub
odwołania stałego zlecenia 14

Rozdział 5. Wyciągi z rachunków
1.

2.

Wyciąg w formie papierowej
odbierany w Oddziale Banku lub
wysyłany listem zwykłym zgodnie z
umową - raz w miesiącu 17
Dodatkowy wyciąg w formie
papierowej na życzenie Klienta
odbierany w Oddziale Banku lub
wysyłany listem zwykłym 17, 18

Rozdział 6. Ubezpieczenia
1.

2.

Objęcie Klienta ochroną
ubezpieczeniową w zakresie
Ubezpieczenia:
a) Assistance samochodowe,
medyczne, domowe
b) Ubezpieczenie w podróży
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Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Maksymalne
Konto

Kapitalne Konto

Dopasowane
Konto

Lubię to! Konto

Cool Konto

Konto walutowe
Private Banking

Konto walutowe

Pracowite Konto
Oszczędnościowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

od kwoty wpłaty

0,50%, min. 5 PLN

0,50%, min. 5 PLN

0,50%, min. 5 PLN

0,50%, min. 5 PLN

0,50%, min. 5 PLN

0,50%, min. 5 PLN

0,50%, min. 5 PLN

0,50%, min. 5 PLN

od kwoty wpłaty

0,75%, min. 20 PLN 0,75%, min. 20 PLN 0,75%, min. 20 PLN 0,75%, min. 20 PLN 0,75%, min. 20 PLN 0,75%, min. 20 PLN 0,75%, min. 20 PLN 0,75%, min. 20 PLN

od kwoty wpłaty

0,50%, min. 2 PLN

0,50%, min. 2 PLN

0,50%, min. 2 PLN

0,50%, min. 2 PLN

0,50%, min. 2 PLN

0,50%, min. 2 PLN

0,50%, min. 2 PLN

0,50%, min. 2 PLN

od kwoty wpłaty

0,50%,
min. 2,30 PLN

0,50%,
min. 2,30 PLN

0,50%,
min. 2,30 PLN

0,50%,
min. 2,30 PLN

0,50%,
min. 2,30 PLN

0,50%,
min. 2,30 PLN

0,50%,
min. 2,30 PLN

0,50%,
min. 2,30 PLN

Rozdział 7. Operacje gotówkowe
1.

Wpłaty gotówki w kasie 20:

2.

a) w Oddziałach Banku 21:
- na rachunki przedsiębiorców
prowadzone w Banku,
dokonywane w PLN lub
walutach obcych
- na rachunki prowadzone w
innych bankach na terytorium
Polski, dokonywane w PLN lub
walutach obcych 22
b) w Placówkach Partnerskich
Banku 23:
- na rachunki innych Klientów
prowadzone w Banku,
dokonywane w PLN
- na rachunki prowadzone w
innych bankach na terytorium
Polski, dokonywane w PLN
Wypłaty gotówki w kasie

od każdej wypłaty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

9 PLN

bez opłat

bez opłat

bez opłat

8 PLN

3.

Niepodjęcie uprzednio zgłoszonej
wypłaty gotówki w PLN lub walutach
obcych

każdorazowo

4.

Spłata kredytu lub pożyczki
bezpośrednio z rachunku przy użyciu
czytnika kodów kreskowych

od każdej spłaty

170 PLN
+ 3,50 PLN za
każde niepodjęte
10 000 PLN
X

170 PLN
+ 3,50 PLN za
każde niepodjęte
10 000 PLN
X

170 PLN
+ 3,50 PLN za
każde niepodjęte
10 000 PLN
X

170 PLN
+ 3,50 PLN za
każde niepodjęte
10 000 PLN
X

170 PLN
+ 3,50 PLN za
każde niepodjęte
10 000 PLN
X

170 PLN
+ 3,50 PLN za
każde niepodjęte
10 000 PLN
X

170 PLN
+ 3,50 PLN za
każde niepodjęte
10 000 PLN
X

170 PLN
+ 3,50 PLN za
każde niepodjęte
10 000 PLN
8 PLN

za każdy przelew

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

za każdy przelew

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

- tryb zwykły

za każdy przelew

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

X

- tryb ekspres

za każdy przelew

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

X

Rozdział 8. Realizacja poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 24
1.

2.

3.

Polecenie wypłaty otrzymane, gdy
koszty ponosi beneficjent (opcja
kosztowa SHA 25 lub BEN 26), w tym
przelew walut obcych z innych
banków na terytorium Polski 27
Polecenie wypłaty EOG otrzymane 28,
gdy koszty ponosi beneficjent (opcja
kosztowa SHA 25 lub BEN 26), w tym
przelew walut obcych z innych
banków na terytorium Polski
Polecenie wypłaty EOG wysłane 29:
a) realizowane w Oddziałach Banku:
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Lp.

Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Maksymalne
Konto

Kapitalne Konto

Dopasowane
Konto

Lubię to! Konto

Cool Konto

Konto walutowe
Private Banking

Konto walutowe

Pracowite Konto
Oszczędnościowe

2

3

4

5

6

7

8

9

10

za każdy przelew

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

X

za każdy przelew

25 PLN

25 PLN

25 PLN

25 PLN

25 PLN

25 PLN

25 PLN

X

Polecenie wypłaty wysłane (opcja
kosztowa SHA 25 lub OUR 30), w tym
przelew walut obcych na rachunki
prowadzone w innych bankach na
terytorium Polski:
a) tryb zwykły

za każdy przelew
za każdy przelew

60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
100 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
0,10%,
min. 130 PLN,
max. 3000 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
100 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
0,10%,
min. 130 PLN,
max. 3000 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
100 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
0,10%,
min. 130 PLN,
max. 3000 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
100 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
0,10%,
min. 130 PLN,
max. 3000 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
100 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
0,10%,
min. 130 PLN,
max. 3000 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
100 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
0,10%,
min. 130 PLN,
max. 3000 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

X

b) tryb pilny

60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
100 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
0,10%,
min. 130 PLN,
max. 3000 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

20 EUR
lub równowartość
w PLN
30 EUR
lub równowartość
w PLN
0,10%,
min. 130 PLN
opłata jak za
polecenie wypłaty
wysłane
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
40 PLN

20 EUR
lub równowartość
w PLN
30 EUR
lub równowartość
w PLN
0,10%,
min. 130 PLN
opłata jak za
polecenie wypłaty
wysłane
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
40 PLN

20 EUR
lub równowartość
w PLN
30 EUR
lub równowartość
w PLN
0,10%,
min. 130 PLN
opłata jak za
polecenie wypłaty
wysłane
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
40 PLN

20 EUR
lub równowartość
w PLN
30 EUR
lub równowartość
w PLN
0,10%,
min. 130 PLN
opłata jak za
polecenie wypłaty
wysłane
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
40 PLN

20 EUR
lub równowartość
w PLN
30 EUR
lub równowartość
w PLN
0,10%,
min. 130 PLN
opłata jak za
polecenie wypłaty
wysłane
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
40 PLN

20 EUR
lub równowartość
w PLN
30 EUR
lub równowartość
w PLN
0,10%,
min. 130 PLN
opłata jak za
polecenie wypłaty
wysłane
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
40 PLN

20 EUR
lub równowartość
w PLN
30 EUR
lub równowartość
w PLN
0,10%,
min. 130 PLN
opłata jak za
polecenie wypłaty
wysłane
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących
40 PLN

X

Rodzaj czynności
1
b) realizowane poprzez system
Bankowości Internetowej:
- tryb zwykły
- tryb ekspres

4.

c) tryb ekspres

5.

6.
7.
8.

od kwoty przelewu

Polecenie wypłaty wysłane (opcja
kosztowa BEN 26), w tym przelew
walut obcych na rachunki
prowadzone w innych bankach na
terytorium Polski:
a) tryb zwykły

za każdy przelew

b) tryb pilny

za każdy przelew

c) tryb ekspres

od kwoty przelewu

Zwrot polecenia wypłaty
otrzymanego, na wniosek
beneficjenta
Poszukiwanie, na podstawie
dyspozycji Klienta, polecenia wypłaty

za każdy zwrócony
przelew

Anulowanie lub zmiana dyspozycji
polecenia wypłaty, na zlecenie
Klienta, jeśli polecenie wypłaty nie
zostało jeszcze zrealizowane

jednorazowo
jednorazowo

X
X

X
X
X
X
X
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Lp.
9.

10.
11.

Rodzaj czynności
1
Wystąpienie o anulowanie lub zmianę
polecenia wypłaty, na zlecenie
Klienta, jeśli polecenie wypłaty zostało
już zrealizowane
Anulowanie polecenia wypłaty przez
bank, do którego zostało ono wysłane
Polecenie wypłaty niespełniające
wymogów automatycznego
przetwarzania

Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Maksymalne
Konto

Kapitalne Konto

Dopasowane
Konto

Lubię to! Konto

Cool Konto

Konto walutowe
Private Banking

Konto walutowe

2
jednorazowo

3
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

4
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

5
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

6
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

7
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

8
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

9
60 PLN
+ koszty banków
pośredniczących

za każdy anulowany
przelew
opłata dodatkowa do
opłat określonych w
pkt 3 – 5

jak za polecenie
jak za polecenie
jak za polecenie
jak za polecenie
jak za polecenie
jak za polecenie
jak za polecenie
wypłaty otrzymane wypłaty otrzymane wypłaty otrzymane wypłaty otrzymane wypłaty otrzymane wypłaty otrzymane wypłaty otrzymane
30 PLN
30 PLN
30 PLN
30 PLN
30 PLN
30 PLN
30 PLN

Pracowite Konto
Oszczędnościowe
10
X

X
X

Rozdział 9. Realizacja operacji czekowych w obrocie dewizowym
1.

Sprzedaż czeków bankierskich 31

od kwoty sprzedanych
czeków

2.

Zwrotny skup niewykorzystanych
czeków

od każdego czeku

Rozdział 10. Limit w saldzie debetowym
1.

2.

3.

Przyznanie limitu 32

Odnowienie limitu 32

Podwyższenie limitu

2%,
min. 50 PLN,
max. 350 PLN
25 PLN

2%,
min. 50 PLN,
max. 350 PLN
25 PLN

2%,
min. 50 PLN,
max. 350 PLN
25 PLN

2%,
min. 50 PLN,
max. 350 PLN
25 PLN

2%,
min. 50 PLN,
max. 350 PLN
25 PLN

2%,
min. 50 PLN,
max. 350 PLN
25 PLN

Maksymalne
Konto

Kapitalne Konto

Dopasowane
Konto

Lubię to! Konto

Cool Konto

Konto walutowe
Private Banking

2%,
min. 50 PLN,
max. 350 PLN
25 PLN

X
X

Konto walutowe

Pracowite Konto
Oszczędnościowe

Złoty Sezam

Srebrny Sezam

Sezam Max

Sezam

Sezam Student

rocznie „z góry” od kwoty
przyznanego limitu

2%, min. 75 PLN
(limit zwolniony z
opłaty 5 000 PLN)

2%, min. 75 PLN
(limit zwolniony z
opłaty 2 500 PLN)

2%, min. 75 PLN

2%, min. 75 PLN

2%, min. 75 PLN

Konto Osobiste
Private Banking
X

X

X

rocznie „z góry” od kwoty
odnowionego limitu

2%, min. 75 PLN
(limit zwolniony z
opłaty 5 000 PLN)

2%, min. 75 PLN
(limit zwolniony z
opłaty 2 500 PLN)

2%, min. 75 PLN

2%, min. 75 PLN

2%, min. 75 PLN 33
(limit zwolniony z
opłaty 10 000 PLN)
2%, min. 75 PLN 34

2%, min. 75 PLN

X

każdorazowo od kwoty
podwyższenia ponad
limit zwolniony z opłaty

2%, min. 75 PLN

2%, min. 75 PLN

2%, min. 75 PLN

2%, min. 75 PLN

2%, min. 75 PLN

2%, min. 75 PLN 33
(limit zwolniony z
opłaty 10 000 PLN)
2%, min. 75 PLN

2%, min. 75 PLN

X

Karta Debit
MasterCard Gold

Karta Debit
MasterCard
Kapitalna

Karta Debit
MasterCard
Dopasowana

Karta Debit
MasterCard
Lubię to!
Karta Visa
payWave

Karta Debit
MasterCard Cool

Karta Visa Classic
Walutowa

Karta Visa Classic
Walutowa

do rachunku
Maksymalne Konto

do rachunku
Kapitalne Konto

do rachunku
Dopasowane
Konto

do rachunku
Lubię to! Konto

do rachunku
Cool Konto

Rozdział 11. Karty debetowe

2%, min. 75 PLN

X

1.

Wydanie karty 35

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

do rachunku
Konto walutowe
Private Banking
bez opłat

bez opłat

X

2.

Wznowienie karty 35

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

X

3.

Wydanie karty w miejsce
utraconej 35, 36
Wydanie duplikatu karty 35, 36

każdorazowo

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

X

każdorazowo

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

X

4.

do rachunku
Konto walutowe
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Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Maksymalne
Konto

1

2

3
Karta Debit
MasterCard Gold

5.
6.
7.

Dodatkowa opłata za wydanie karty
w trybie ekspresowym na terytorium
Polski 35
Obsługa karty 35
Opłata za używanie Karty NFC

39

każdorazowo

Kapitalne Konto

Dopasowane
Konto

4
Karta Debit
MasterCard
Kapitalna

5
Karta Debit
MasterCard
Dopasowana

Lubię to! Konto

Cool Konto

Konto walutowe
Private Banking

Konto walutowe

Pracowite Konto
Oszczędnościowe

6
Karta Debit
MasterCard
Lubię to!
Karta Visa
payWave

7

8

9

10

Karta Debit
MasterCard Cool

Karta Visa Classic
Walutowa

Karta Visa Classic
Walutowa
X

do rachunku
Maksymalne Konto

do rachunku
Kapitalne Konto

do rachunku
Dopasowane
Konto

do rachunku
Lubię to! Konto

do rachunku
Cool Konto

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

do rachunku
Konto walutowe
Private Banking
50 PLN

do rachunku
Konto walutowe
50 PLN

X

rocznie

X

bez opłat

X

X

X

X

X

X

miesięcznie

bez opłat

X

3 PLN 37

6 PLN 37

3 PLN 37, 38

bez opłat

bez opłat

X

miesięcznie

3 PLN

3 PLN

3 PLN

3 PLN

X

X

X

3 PLN

40

X
8.

9.

10.
11.

12.

Prowizja za wypłaty gotówki 41:
a) bankomaty partnerskie Banku i
krajowej sieci Euronet
b) pozostałe bankomaty i bankowe
kasy na terytorium Polski oraz
kasy Poczty Polskiej
c) bankomaty i bankowe kasy poza
terytorium Polski
d) w ramach usługi Cashback

od kwoty wypłaty

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

4%, min. 5 PLN

4%, min. 5 PLN

X

od kwoty wypłaty

bez prowizji

bez prowizji

6 PLN

bez prowizji

6 PLN

4%, min. 6 PLN

4%, min. 6 PLN

X

od kwoty wypłaty

bez prowizji

2,50%,
min. 12 PLN
bez prowizji

2,50%,
min. 12 PLN
bez prowizji

2,50%,
min. 12 PLN
bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

X

bez prowizji

2,50%,
min. 12 PLN
bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

X

Zmiana kodu PIN karty w
bankomatach na terytorium Polski, o
ile dany bankomat umożliwia taką
usługę
Wydruk zestawienia transakcji z
bankomatu partnerskiego Banku
Rekompensata kosztów wydania
karty w przypadku odstąpienia od
umowy o kartę przez Klienta w
terminie 14 dni od dnia otrzymania
pierwszej karty 35
Prowizja za przewalutowanie
transakcji zagranicznych

każdorazowo za zmianę
kodu PIN

bez opłat

bez opłat

3,99 PLN

3,99 PLN

3,99 PLN

3,99 PLN

3,99 PLN

X

każdorazowo

bez opłat

bez opłat

1,99 PLN

1,99 PLN

1,99 PLN

1,99 PLN

1,99 PLN

X

każdorazowo

29 PLN

29 PLN

24 PLN

29 PLN

24 PLN

29 PLN

29 PLN

X

od kwoty transakcji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

2% 42

bez prowizji

2% 43

2% 43

X
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Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Maksymalne
Konto

Kapitalne Konto

Dopasowane
Konto

Lubię to! Konto

Cool Konto

Konto walutowe
Private Banking

Konto walutowe

Pracowite Konto
Oszczędnościowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

60 PLN

60 PLN

60 PLN

Rozdział 12. Inne czynności związane z obsługą rachunków bankowych i produktów z nimi powiązanych
1.

2.

3.

4.

Sporządzenie i wydanie lub wysyłanie,
na wniosek Klienta:
a) potwierdzenia, zaświadczenia,
opinii bankowej lub odpisu
dokumentu, z zastrzeżeniem pkt 2
b) kopii dokumentu 44
Sporządzenie i wydanie lub wysyłanie,
na wniosek Klienta, potwierdzenia
wykonania przelewu lub stałego
zlecenia
Odzyskanie przez Bank środków
pieniężnych, które trafiły na
niewłaściwy numer rachunku z winy
Zleceniodawcy
Wezwanie do zapłaty 45

za każdą dyspozycję

60 PLN

60 PLN

60 PLN

60 PLN

60 PLN

za każdą dyspozycję

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

za każdą dyspozycję

16 PLN

16 PLN

16 PLN

16 PLN

16 PLN

bez opłat

16 PLN

16 PLN

jednorazowo za
odzyskanie środków

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

nie częściej niż raz w
miesiącu (za wezwanie
skierowane do każdego z
posiadaczy rachunku)

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

30 PLN

X

W danym miesiącu opłata nie zostanie pobrana jeżeli wpływy na rachunek Maksymalne Konto w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynoszą min. 7 500 PLN. Pod pojęciem wpływów na rachunek należy rozumieć:
a) przelewy przychodzące z rachunków prowadzonych w innych bankach, których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem,
b) przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku (z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.), których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem,
c) przelewy z tytułu wypłaty kredytu gotówkowego lub transzy kredytu gotówkowego udzielonego przez Bank,
d) wpłaty gotówkowe w kasach Banku.
2 W danym miesiącu opłata nie zostanie pobrana jeżeli wpływy na rachunek Dopasowane Konto w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynoszą min. 1 000 PLN. Pod pojęciem wpływów na rachunek należy rozumieć:
a) przelewy przychodzące z rachunków prowadzonych w innych bankach, których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem,
b) przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku (z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.), których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem,
c) przelewy z tytułu wypłaty kredytu gotówkowego lub transzy kredytu gotówkowego udzielonego przez Bank,
d) wpłaty gotówkowe w kasach Banku.
3 Dla posiadaczy rachunku Cool Konto, którzy ukończyli 18 rok życia, opłata wynosi 7 PLN.
4 Opłata nie jest pobierana od posiadaczy rachunku Maksymalne Konto, Kapitalne Konto, Złoty Sezam, Srebrny Sezam lub Sezam Max.
5 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta w systemie Bankowości Internetowej.
6 Opłata naliczana jest zbiorczo raz w miesiącu każdego 24. dnia miesiąca za SMS-y wysłane przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 24. dnia poprzedniego miesiąca do 23. dnia bieżącego miesiąca (w przypadku gdy podane
terminy nie są dniem roboczym, przyjmuje się poprzedni dzień roboczy).
7 Wysokość opłaty zależy od rodzaju rachunku (konta), który został wskazany przez Klienta do pobierania opłaty.
8 Nie pobiera się opłaty za przelewy na rachunki prowadzone w Banku:
a) z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych wydanych przez Bank,
b) z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A.,
c) z tytułu wpłat dokonywanych w celu zasilenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych,
d) z tytułu wypłaty lub wycofania przed upływem okresu umownego środków z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych,
e) z tytułu wpłat składki ubezpieczeniowej na „Premium Plan”, „Premium Profit”,
f) dokonywane na wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH S.A. prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych,
g) dokonywane na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.,
h) dokonywane na rachunki nabyć poszczególnych funduszy BPH TFI S.A., które są wskazane na stronie www.bphtfi.pl.
Powyższe zwolnienia z opłaty nie dotyczą przelewów realizowanych z rachunków oszczędnościowych Pracowite Konto Oszczędnościowe, za które pobierane są opłaty zgodnie z powyższą Taryfą.
1
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Zwolnienia z opłaty, o których mowa w lit. g) i h) mają zastosowanie również w przypadku realizowania przez pracownika Banku zleceń lub dyspozycji Klienta w trakcie niedostępności systemu operacyjnego Banku. Dodatkowo nie pobiera się
opłaty za przelewy dokonane przez pracownika Banku na polecenie Klienta tytułem opłacenia zleceń otwarcia oraz nabycia jednostek uczestnictwa wszystkich TFI dostępnych w ofercie Banku.
9 Dwa pierwsze przelewy w miesiącu kalendarzowym są darmowe, opłata pobierana jest za trzeci i kolejne przelewy w miesiącu kalendarzowym.
10 Wymagane jest połączenie z konsultantem infolinii Banku w celu zlecenia realizacji przelewu.
11 Z wyłączeniem spłat kredytów lub pożyczek bezpośrednio z rachunku Pracowite Konto Oszczędnościowe przy użyciu czytnika kodów kreskowych, za które Bank pobiera opłatę określoną w pkt 4 rozdz. 7 „Operacje gotówkowe”.
12 W Placówkach Partnerskich Banku nie ma możliwości zlecenia realizacji przelewu w walucie obcej.
13 Bank nie realizuje przelewów do ZUS i US z rachunków oszczędnościowych Pracowite Konto Oszczędnościowe oraz poprzez system SORBNET.
14 Nie pobiera się opłaty za przyjęcie dyspozycji składanych przez Klienta poprzez system Bankowości Internetowej lub Bankowość Telefoniczną oraz dyspozycji dotyczących spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH oraz były GE
Money Bank S.A., bez względu na miejsce złożenia takiej dyspozycji.
15 Nie pobiera się opłaty za realizację:
a) automatycznych spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank oraz zadłużenia na rachunkach kart kredytowych wydanych przez Bank,
b) stałych zleceń z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A.,
c) stałych zleceń na wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH S.A. prowadzone w Banku zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych,
d) stałych zleceń na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.,
e) stałych zleceń na rachunki nabyć poszczególnych funduszy BPH TFI S.A., które są wskazane na stronie www.bphtfi.pl.
Powyższe zwolnienia z opłaty nie dotyczą stałych zleceń realizowanych z rachunków oszczędnościowych Pracowite Konto Oszczędnościowe, za które pobierana jest opłata zgodnie z powyższą Taryfą.
Zwolnienia z opłaty, o których mowa w lit. d) i e) mają zastosowanie również w przypadku realizowania przez pracownika Banku zleceń lub dyspozycji Klienta w trakcie niedostępności systemu operacyjnego Banku.
16 Bank nie realizuje stałych zleceń płatniczych z rachunków oszczędnościowych Pracowite Konto Oszczędnościowe na rachunki prowadzone w innych bankach.
17 Na wyciągach z rachunków bankowych polecenia wypłaty (przelewy zagraniczne) wysłane opisane są jako „Polecenie wypłaty POS”, a polecenia wypłaty (przelewy zagraniczne) otrzymane opisane są jako „Polecenie wypłaty POR”.
18 Nie pobiera się opłaty za wyciągi odbierane w Placówkach Partnerskich Banku.
19 Opłata dotyczy ubezpieczeń, do których Klienci przystąpili do 31.03.2015 r., w których Bank BPH występuje w roli ubezpieczającego (ubezpieczenia grupowe).
20 Nie pobiera się opłaty od wpłat gotówki:
a) na rachunki Klientów Indywidualnych prowadzone w Banku,
b) z tytułu spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank i były GE Money Bank S.A., w tym spłat dokonywanych w walutach obcych na rzecz tego samego Klienta Banku,
c) na wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH S.A. prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych,
d) z tytułu składki ubezpieczeniowej na „Premium Plan, „Premium Profit”,
e) na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.,
f) na rachunki nabyć poszczególnych funduszy BPH TFI S.A., które są wskazane na stronie www.bphtfi.pl.
Zwolnienia z opłaty, o których mowa w lit. e) i f) mają zastosowanie również w przypadku realizowania przez pracownika Banku zleceń lub dyspozycji Klienta w trakcie niedostępności systemu operacyjnego Banku. Dodatkowo nie pobiera się
opłaty za wpłaty gotówkowe dokonane przez pracownika Banku na polecenie Klienta tytułem opłacenia zleceń otwarcia oraz nabycia jednostek uczestnictwa wszystkich TFI dostępnych w ofercie Banku.
21 Bank nie przyjmuje wpłat walut obcych w bilonie, przy czym ograniczenie to nie dotyczy wpłat dokonywanych na poczet spłaty w całości lub w części udzielonych przez Bank i były GE Money Bank S.A. kredytów lub pożyczek
denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej.
22 W przypadku wpłat gotówkowych w walutach obcych na rachunki prowadzone w innych bankach na terytorium Polski pobierana jest dodatkowa opłata za polecenie wypłaty wysłane (przelew zagraniczny) stosownie do wybranej opcji,
trybu i miejsca realizacji, zgodnie z rozdziałem 8. „Realizacja poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”.
23 W poszczególnych Placówkach Partnerskich są możliwe odstępstwa od podanych stawek opłat, z zastrzeżeniem że podane stawki są stawkami maksymalnymi.
24 W „trybie ekspres” mogą być realizowane polecenia wypłaty w walucie PLN, EUR, USD i GBP.
25 Opcja SHA oznacza, że koszty związane z realizacją przelewu dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku przelewów zlecanych w Banku, zleceniodawca pokrywa wyłącznie koszty Banku, natomiast
beneficjent pokrywa koszty swojego banku oraz koszty banków pośredniczących.
26 Opcja BEN oznacza, że wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu, tj. koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta pokrywa beneficjent przelewu.
27 Nie pobiera się opłaty jeżeli kwota przelewu nie przekracza równowartości 500 PLN lub jeżeli kwota przelewu z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza równowartości 50 PLN.
28 Polecenie wypłaty, które spełnia następujące warunki: zostało otrzymane z banku z siedzibą w EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. wszystkich krajów UE w tym Polski oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu), w walucie EUR, na
rachunek beneficjenta prowadzony w Banku w dowolnej walucie EOG.
29 Polecenie wypłaty, które spełnia następujące warunki: zostało zlecone z rachunków prowadzonych w Banku w dowolnej walucie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. wszystkich krajów UE w tym Polski oraz Islandii, Norwegii,
Liechtensteinu), wysyłane w walucie EUR, na rachunek beneficjenta prowadzony w dowolnej walucie EOG przez bank z siedzibą w EOG, z maksymalnie jednym przewalutowaniem, z opcją kosztową SHA.
30 Opcja OUR oznacza, że wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu, tj. koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta pokrywa zleceniodawca przelewu. W przypadku wyboru opcji kosztowej OUR Bank
pobiera dodatkowo opłaty banków pośredniczących, w wysokości określonej w „Wykazie kosztów banków pośredniczących pobieranych przez Bank BPH S.A. dla polecenia wypłaty wysyłanego z opcją kosztową OUR”, dostępnym w
Oddziałach Banku.
31 Nie pobiera się opłat (porto) związanych z wysyłką czeku pocztą, za wyjątkiem wysyłki pocztą kurierską.
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Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych
W przypadku zmiany typu konta wiążącej się ze zwiększeniem wysokości opłaty rocznej za limit w saldzie debetowym, opłata stanowi różnicę między nową a dotychczasową opłatą i pobierana jest proporcjonalnie w skali roku za okres jaki
pozostał do dnia pobrania kolejnej opłaty rocznej.
33 Opłata dotyczy limitu w saldzie debetowym dla posiadaczy rachunku Konto Osobiste Private Banking.
34 Opłata dotyczy limitu w saldzie debetowym dla posiadaczy rachunków Konto walutowe Private Banking.
35 Opłata nie dotyczy Kart NFC.
36 Opłata nie jest pobierana jeżeli wydanie karty wynika z przyczyn niezależnych od Klienta.
37 Opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej 4 transakcji bezgotówkowych dowolnymi kartami płatniczymi wydanymi przez Bank na imię i nazwisko tego samego
Klienta.
38 Opłata nie jest pobierana od posiadaczy rachunku Cool Konto, którzy nie ukończyli 18. roku życia.
39 Opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 4 transakcji zbliżeniowych Kartą NFC.
40 Opłata dotyczy Karty Debit MasterCard Lubię to!
41 Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową prowizją pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Bank BPH.
42 Niniejsza prowizja jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN. W przypadku pozostałych transakcji niniejsza prowizja nie jest pobierana.
43 Niniejsza prowizja jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż waluta Rachunku oraz w walucie innej niż PLN. W przypadku pozostałych transakcji niniejsza prowizja nie jest pobierana.
44 Opłata nie jest pobierana jeżeli wniosek dotyczy kopii umowy lub kopii regulaminu rachunku bankowego.
45 Opłata nie dotyczy umów zawieranych od 11.03.2016 r.
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