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REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH (Mikro, Małe i 
Średnie Firmy), KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z TERMINALI DO AKCEPTACJI KART 

PŁATNICZYCH 
obowiązujący od dnia 08.10.2015. r.  do dnia 05.01.2016 r.  

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Niniejszy Regulamin określa zasady Oferty Specjalnej dla Klientów 
Biznesowych (Mikro, Małe i Średnie Firmy), którzy podpisali Umowę o 
przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych lub Umowę o 
przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych z wykorzystaniem 
zestawu mPOS.  
 

§ 1 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

Bank Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku. 

Klient Biznesowy Rezydent lub nierezydent  (w rozumieniu prawa 
dewizowego) będący przedsiębiorcą w 
rozumieniu art. Art. 431 kodeksu cywilnego:  
a. osoba prawna, 
b. osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, 
c. jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, o ile posiada zdolność 
prawną, 

d. mający siedzibę w kraju oddział  
i przedstawicielstwo  nierezydenta, 

e. obce przedstawicielstwo dyplomatyczne, 
urząd konsularny, misja specjalna  
i organizacja międzynarodowa oraz inne obce 
przedstawicielstwo korzystające  
z immunitetów i przywilejów 
dyplomatycznych lub konsularnych. 

Mikro, Mała, 
Średnia Firma 

Segmenty Klientów. Informacja o segmencie 
zostaje przekazana podczas nawiązywania 
relacji z Klientem lub przy wnioskowaniu o 
produkt kredytowy. 

Oferta Specjalna Warunki specjalne korzystania z produktów i 
usług Banku BPH o których mowa w rozdziale 3 
niniejszego Regulaminu. 

Regulamin Niniejszy Regulamin Oferty Specjalnej dla 
Klientów Biznesowych (Mikro, Małe i Średnie 
Firmy), którzy podpisali Umowę o przyjmowanie 
zapłaty przy użyciu kart płatniczych lub Umowę 
o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart 
płatniczych z wykorzystaniem zestawu mPOS.  

Terminal GPRS Urządzenie do akceptacji kart płatniczych, które  
w celu realizacji transakcji wykorzystuje 
łączność GPRS. 

Terminal LAN Urządzenie do akceptacji kart płatniczych, które 
w celu realizacji transakcji wykorzystuje 
łączność internetową.  

Umowa Umowa o prowadzenie rachunku Banku BPH 
S.A. 

Umowa płatnicza Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart 
płatniczych zawierana pomiędzy Klientem 
Biznesowym, Bankiem BPH S.A. oraz firmą 
Polskie ePłatności na podstawie, której Klient 
Biznesowy ma możliwość przyjmowania zapłaty 
kartą płatniczą przy użyciu klasycznego 
terminala POS w swoim punkcie handlowo-
usługowym. 

Umowa płatnicza 
mPOS  

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart 
płatniczych z wykorzystaniem zestawu mPOS 
zawierana pomiędzy Klientem Biznesowym, 
Bankiem BPH S.A. oraz firmą Polskie ePłatności 
na podstawie, której Klient Biznesowy ma 
możliwość przyjmowania zapłaty kartą płatniczą 
przy użyciu zestawu mPOS w swoim punkcie 
handlowo-usługowym. Działanie zestawu mPOS 
oparte jest na połączeniu poprzez bluetooth 
urządzenia typu Ingenico ICMP ze smartfonem 
lub tabletem Klienta. 

 

ROZDZIAŁ 2 
ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY SPECJALNEJ 
 

§ 2 
1. Oferta Specjalna skierowana jest do Klientów Biznesowych, którzy  

- w chwili podpisywania umowy o prowadzenie rachunku 
bankowego, którego dotyczy niniejsza Oferta Specjalna, nie byli 
związani z Bankiem BPH S.A. umową o jakikolwiek produkt 
bankowy lub  
- którzy w chwili podpisywania umowy o prowadzenie rachunku 
bankowego, którego zawarli z Bankiem BPH S.A. posiadali jedynie: 

 Umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych lub 

 Umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych z 
wykorzystaniem zestawu mPOS. 

 

ROZDZIAŁ 3 
WARUNKI CENOWE OFERTY SPECJALNEJ  

 
§ 3 

W ramach realizacji umowy zawartej przez Klienta Biznesowego z 
Bankiem: 

Produkt / usługa: Oferta dotyczy: 
Stawka w ofercie i okres 

trwania promocji: 

Rachunek Biznes Symetria 
Direct 

Opłaty 
miesięcznej za 
prowadzenie 
rachunku 

9 zł miesięcznie. Promocyjna 
stawka obowiązuje przez 12 
miesięcy. 

Rachunek Biznes Symetria  

Opłaty 
miesięcznej za 
prowadzenie 
rachunku  

15 zł miesięcznie. Promocyjna 
stawka obowiązuje przez 12 
miesięcy 

Rachunek Biznes Symetria 
Pro  

Opłaty 
miesięcznej za 
prowadzenie 
rachunku 

25 zł miesięcznie. Promocyjna 
stawka obowiązuje przez 12 
miesięcy 

Karta debetowa chipowa 
Mastercard Business  

Prowizja od 
wypłaty gotówki 
w bankomatach 
krajowej sieci 
Euronet, w tym 
w bankomatach 
partnerskich 
Banku BPH 

0 zł przez 12 miesięcy 

Przelew wewnętrzny krajowy 
w PLN, realizowany przez 
Bankowość Internetową 
Banku BPH S.A. 

Opłaty 
jednorazowej od 
pojedynczego 
przelewu 

0 zł. Promocyjna stawka 
obowiązuje przez 12 miesięcy 

Przelew zewnętrzny krajowy 
w PLN, realizowany przez 
Bankowość Internetową 
Banku BPH S.A. (z wyjątkiem 
przelewów realizowanych w 
systemie SORBNET i 
Systemie Płatności BlueCash) 
realizowany przez 
Bankowość Internetową 
Banku BPH S.A. 

Opłaty 
jednorazowej od 
pojedynczego 
przelewu 

0 zł  20 pierwszych przelewów w 
miesiącu, kolejne zgodnie z TOiP. 
Promocyjna stawka obowiązuje 
przez 12 miesięcy 

Przelew ZUS realizowany 
przez Bankowość 

Internetową Banku BPH S.A.  

Opłaty 
jednorazowej od 
pojedynczego 
przelewu 

0 zł  10 pierwszych przelewów w 
miesiącu, kolejne zgodnie z TOiP 

Przelew US realizowany 
przez Bankowość 

Internetową Banku BPH S.A.  

Opłaty 
jednorazowej od 
pojedynczego 
przelewu 

0 zł  10 pierwszych przelewów w 
miesiącu, kolejne zgodnie z TOiP 
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Przelew natychmiastowy w 
PLN na rachunki 
prowadzone w innych 
bankach na terytorium 
Polski, realizowany za 
pośrednictwem systemu 
Bankowości Internetowej 
Uwaga: Dotyczy rachunków 
prowadzonych w PLN 

Opłaty 
jednorazowej od 
pojedynczego 
przelewu 

0 zł 5 pierwszych przelewów w 
miesiącu, kolejne zgodnie z TOiP. 
Promocyjna stawka obowiązuje 
przez 12 miesięcy  

Korzystanie z powiadomień 
przesyłanych  SMS’em 
(dotyczy haseł do autoryzacji 
zleceń jak i 
subskrybowanych 
powiadomień) w ramach 
korzystania z Bankowości 
Internetowej BusinessNet  

Opłaty od 
pojedynczego 
pakietu 
przelewów 

0 zł. Promocyjna stawka 
obowiązuje przez 12 miesięcy 

Wpłaty gotówkowe własne 
na rachunek typu Biznes 
Symetria oraz rachunki 
pomocnicze (z wyjątkiem 
wpłat w ramach usługi 
TransPłace i wpłat na 
rachunek Symetria Profit) 
otwarte na podstawie 
umowy o rachunek typu 
Biznes Symetria dla danego 
Klienta 

Wpłat własnych 
na rachunek 

0 zł przy wpłacie do kwoty 10 tys. 
zł, kolejne na podstawie 
indywidualnych warunków 
cenowych lub według TOiP 

 
§ 4 

Niezależnie od  Oferty Specjalnej w ramach zawartej przez Klienta 
Biznesowego z firmą Polskie ePłatności i Bankiem dodatkowej Umowy 
płatniczej lub Umowy płatniczej mPOS Klient otrzymuje: 

Produkt / 
usługa: 

Rodzaj 
opłaty 

< 12 pełnych miesięcy od zawarcia 
Umowy płatniczej lub Umowy 

płatniczej mPOS 

> 12 pełnych miesięcy od 
zawarcia Umowy 

płatniczej lub Umowy 
płatniczej mPOS 
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1 zł pod warunkiem, że  przez 3 
pierwsze pełne miesiące od 
zawarcia Umowy płatniczej mPOS 
na jednym terminalu zostanie 
zrealizowany wolumen transakcji 
na łączną sumę 1500 zł. 

nd 

149 zł  gdy łączna wartość  
transakcji  na jednym terminalu w  
okresie 3 pierwszych miesięcy 
wynosi < 1500 zł* 
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0 zł przy realizacji transakcji na 
jednym terminalu o wartości do 2 
tys. zł miesięcznie, a po 
przekroczeniu tego progu,  1,7% od 
kwoty przewyższającej wartość 2 
tys. zł. 

1,7 %, minimum 20 zł 
miesięcznie 
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 1 zł lub  35 zł netto za Terminal LAN 

i 45 zł netto Terminal GPRS (zależnie 
od kwoty zrealizowanych 
transakcji**)  
 

35 zł netto za Terminal LAN 
 45 zł netto za Terminal 

GPRS 

 

Prowizja 
Terminal 

klasyczny  
I wariant II wariant III wariant 

Rodzaj karty 
Prowizja 

(%) 
Opłata stała 

(zł) 
Prowizja 

(%) 
Prowizja 

(%) 
Opłata stała 

(zł) 

VISA Debetowa 0,47% 0,06 0,53% 0,5% 0,03 

VISA Kredytowa 0,57% 0,06 0,63% 0,6% 0,03 

MasterCard 
Debetowa, 
Maestro  

0,62% 0,06 0,68% 0,65% 0,03 

MasterCard 
Kredytowa 

0,72% 0,06 0,78% 0,75% 0,03 

 
* opłata zostanie naliczona w piątym miesiącu od zawarcia umowy płatniczej 
mPOS. Przykład: Umowa płatnicza mPOS zawarta w październiku 2015 = 

naliczenia opłaty za urządzenie w marcu 2016. 

 
** w miesiącu podpisania umowy o terminal nie jest naliczana żadna opłata. 

Promocyjna stawka 1 zł obowiązuje w dwóch następnych miesiącach. W trzecim 
miesiącu stawka 1 zł zostanie utrzymana, jeśli w pierwszym miesiącu (po 

miesiącu podpisania umowy) łączna kwota zrealizowanych transakcji będzie nie 
mniejsza od 1500 zł. W przeciwnym razie  klient obciążany jest opłatą w 
wysokości  35 zł netto w przypadku terminala LAN lub 45 zł netto w przypadku 
terminala GPRS. Analogiczna sytuacja dotyczyła będzie kolejnych miesięcy (do 12 
miesiąca po miesiącu podpisania umowy włącznie). Przykład: Umowa płatnicza 

zawarta w październiku 2015. Opłata za dzierżawę nie zostanie naliczona w 
październiku, a w listopadzie i grudniu jej stawka wyniesie 1 zł, W styczniu stawka 
opłaty zostanie utrzymana na poziomie 1 zł o ile w listopadzie łączna wartość 
transakcji będzie nie mniejsza niż 1500 zł. W przeciwnym razie opłata wyniesie 35 
zł netto w przypadku terminala LAN lub 45 zł netto w przypadku terminala GPRS. 

 
ROZDZIAŁ 4 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
1. Treść Regulaminu dostępna jest  w placówkach Banku oraz na 

stronie www.bph.pl.  
2. Zastosowane zgodnie z niniejszą ofertą specjalną stawki cenowe 

określone w § 3 nie mogą być łączone z innymi cenowymi 
ofertami specjalnymi za wyjątkiem oferty specjalnej „Taniej przez 
kanały elektroniczne” Banku BPH SA dla Klientów Biznesowych 
(Mikro, Małe i Średnie Firmy). 

3. W przypadku połączenia niniejszej Oferty Specjalnej z ofertą 
specjalną „Taniej przez kanały elektroniczne” Banku BPH SA dla 
Klientów Biznesowych (Mikro, Małe i Średnie Firmy), w zakresie 
warunków cenowych dla opłat za prowadzenie rachunku oraz 
przelewy wskazanych w § 3 niniejszej oferty zastosowanie mieć 
będą warunki wskazane w ofercie  specjalnej „Taniej przez kanały 
elektroniczne”  dla Klientów Biznesowych (Mikro, Małe i Średnie 
firmy).  

4. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z 
niniejszą Ofertą Specjalną. 

5. Zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji określa 
Regulamin „Ogólne zasady składania i rozpatrywania reklamacji 
Klientów Komercyjnych w Banku BPH S.A.”, dostępny na stronie 
www.bph.pl. 
 
 

http://www.bph.pl/

