TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW
INSTYTUCJONALNYCH
W PLUS BANK S.A.

1

SPIS TREŚCI:
Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A.
I. DEPOZYTY
1. Rachunki
1.1
Rachunek biznes
1.1.2 Rachunki w formie pakietu
1.1.3 Rachunek lokacyjny biznes
1.1.4 Rachunki depozytowe bonów skarbowych
2. Rozliczenia pieniężne
2.1
Wpłaty gotówkowe
2.2
Wypłaty gotówkowe
2.3
Czeki
2.4
Przelewy i zlecenia płatnicze
2.4.1 Przelewy krajowe
2.4.2 Polecenie zapłaty
2.4.3 Program przelewy masowe
2.4.4 Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym
3. System bankowości elektronicznej
3.1
plusbank24
3.1.1 Identyfikator
3.1.2 Hasła
3.1.3 Autoryzacja
3.1.4 Przelewy i zlecenia płatnicze
3.1.5 Polecenie wypłaty w obrocie dewizowym zlecone w plusbank24
3.1.6 Doładowanie telefonu komórkowego
3.1.7 Aktywacja karty
3.2
p@rtner24 - homebanking
4. Karty płatnicze
4.1
Karta Visa Business
II. KREDYTY I GWARANCJE
5. Kredyty
5.1
Udzielenie kredytu
5.2
Zmiany warunków kredytowania na wniosek klienta
5.3
Inne usługi związane z prowadzeniem rachunków kredytowych
6. Gwarancje
III INNE USŁUGI
7 Informacje i zaświadczenia
8 Monity i wezwania
9 Blokada środków na rachunku
10 Pozostałe usługi
11 Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie
11.1 Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne
11.2 Zryczałtowane opłaty pocztowe
11.3 Zryczałtowane opłaty kurierskie

2

Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych
w PLUS BANK S.A.
obowiązuje od dnia 13.03.2017 r.
1. Niniejsza Taryfa dotyczy:
rezydentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi
(z wyłączeniem banków krajowych) jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
nierezydentów (z wyłączeniem osób fizycznych i banków zagranicznych).
2. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Klient – zleceniodawca czynności bankowych, chyba że strony umówiły się
inaczej. Opłaty i prowizje prezentowane są w Taryfie w kwocie brutto.
3. Bank nie pobiera opłat i prowizji za:
otwarcie i prowadzenie rachunku na rzecz Organizacji pożytku publicznego - w rozumieniu przepisów Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873) oraz
Ustawy –Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 874).
wpłaty związane ze spłatą zobowiązań wobec Banku (w tym kredytów i odsetek),
przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji o kliencie i/lub prowadzonych rachunkach bankowych
uprawnionym osobom, organom i instytucjom gdy udzielanie informacji następuje na żądanie:
sądu lub prokuratury w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe
•
przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy;
prokuratury w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek
•
z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.-kodeks karny;
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Naczelnika Urzędu
•
Skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach;
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników
•
składek oraz danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków;
Służb Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służby
•
Więziennej w związku z postępowaniami sprawdzającymi na podstawie przepisów o ochronie informacji
niejawnych.
4. Bank zastrzega sobie prawo, bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku, do obciążania rachunku kwotami z tytułu
bankowych opłat i prowizji.
5. Za usługi nietypowe, nieprzewidziane w Taryfie, Oddziały mogą pobierać opłaty od 50,00 PLN, wysokość opłat
ustalają we własnym zakresie Dyrektorzy Oddziałów w odniesieniu do czasochłonności operacji.
6. Niezależnie od prowizji lub opłat ustalonych w Taryfie Bank pobiera również:
zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez Bank kosztów pocztowych telekomunikacyjnych
w obrocie krajowym i zagranicznym,
prowizje i opłaty na rzecz innych banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonaniu zlecenia,
zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków lub według odrębnie zawartych porozumień,
7. Opłaty i prowizje za poszczególne czynności pobierane są po ich wykonaniu, za wyjątkiem opłaty za przyjęcie
i rozpatrzenie wniosku o udzielenie/odnowienie kredytu, podwyższenie kwoty kredytu, prolongatę terminu spłaty
(wydłużenie okresu obowiązywania umowy), wystawienie promesy kredytu, zmianę warunków kredytowania,
prowizji za administrowanie kredytem oraz za wystawienie gwarancji, które są pobierane z góry. Prowizje i opłaty za
prowadzenie rachunku oraz opłaty cykliczne, pobierane są ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca
z wyjątkiem prowizji za gotowość, która pobierana jest pierwszego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
8. W przypadku braku na rachunku środków na pokrycie prowizji i opłat pobieranych cyklicznie, Bank pobierze je z
pierwszych wypływów na rachunek.
9. Bank może odmówić wykonania czynności zleconej przez Posiadacza rachunku w przypadku braku środków na
zapłatę prowizji lub opłaty za tą czynność.
10. Pobierane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi.
11. Niepobranie opłaty lub prowizji w terminach określonych w niniejszej Taryfie nie ogranicza możliwości ich pobrania
w terminach późniejszych.
12. Klient jest obciążany opłatami i prowizjami na następujących zasadach:
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13.

14.
15.
16.
17.

18.

1. gdy opłaty i prowizje są pobierane z rachunku złotowego:
a. dla opłat i prowizji wyrażonych w złotych – kwotą wynikającą z Taryfy,
b. dla opłat i prowizji wyrażonych w walutach obcych – równowartością kursu sprzedaży dewiz wynikającego
z pierwszej Tabeli kursów walut obowiązującej w dniu pobrania prowizji/opłaty,
2. gdy opłaty i prowizje są pobierane z rachunku walutowego:
a. dla opłat i prowizji wyrażonych w walutach obcych – kwota wynikającą z Taryfy,
b. dla opłat i prowizji wyrażonych w złotych – równowartością w walucie według kursu kupna dewiz
wynikających z pierwszej Tabeli kursów walut obowiązującej w dniu pobrania prowizji/opłaty,
3. opłaty za realizację tytułów wykonawczych pobiera się w ciężar rachunku klienta obok opłaty za przelewy na
rzecz organu egzekucyjnego.
W zakresie dozwolonym przez prawo Bank może dokonać potrącenia swoich wierzytelności w stosunku do
Posiadacza rachunku wynikających z Umowy, Umowy rachunku, Taryfy, Tabeli lub innych umów zawartych przez
Posiadacza z Bankiem z wierzytelnościami Posiadacza w stosunku do Banku.
Potrącenie, o którym mowa w ust. 13 ma zastosowanie do wszelkich zobowiązań Posiadacza wobec Banku.
Kwoty prowizji i opłat pobieranych w złotych oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.
Prowizja od skupu i sprzedaży walut obcych dotyczy wyłącznie transakcji gotówkowych, rozumianych jako
transakcje w których co najmniej jedna strona operacji dokonywana jest z użyciem gotówki.
Bank nie pobiera opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oraz użytkowanie kart debetowych z rachunku, na
którym przez ostatnie 6 miesięcy nie było obrotów, poza okresowym dopisywaniem odsetek i pobieraniem opłat oraz
saldo rachunku nie wystarczy na pobranie tych opłat.
Bank podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości prowizji i opłat bankowych pobieranych zgodnie
z Taryfą poprzez wywieszenie informacji w Oddziałach Operacyjnych Banku w miejscach ogólnie dostępnych, oraz
zamieszczenie na stronie internetowej Banku
plusbank.pl.
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ROZDZIAŁ I DEPOZYTY
LP
1.
1.1

RODZAJ CZYNNOŚCI BANKOWEJ

TRYB POBIERANIA
RACHUNKI
RACHUNEK BIZNES

Otwarcie rachunku:
RACHUNEK BIZNES w PLN
RACHUNEK BIZNES w walutach wymienialnych
Prowadzenie rachunku (w tym rachunku z zajęciem egzekucyjnym):
RACHUNEK BIZNES w PLN
dodatkowe konto lub subkonto
RACHUNEK BIZNES w walutach wymienialnych
Zamknięcie rachunku
RACHUNEK BIZNES w PLN
RACHUNEK BIZNES w walutach wymienialnych
1.1.2

1.1.3

jednorazowo

miesięcznie

jednorazowo
(za rachunek podstawowy)

STAWKA

10,00 PLN
3,00 USD; 2,50 EUR; 2,00 GBP
25,00 PLN
15,00 PLN
12,00 USD; 7,50 EUR; 6,00 GBP
50,00 PLN,
14,50 USD; 9,00 EUR; 7,50 GBP

RACHUNKI W FORMIE PAKIETU
RODZAJ CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA
RACHUNEK PAKIET
RACHUNEK
RACHUNEK PAKIET
BANKOWEJ
MIKRO BIZNES¹
PAKIET BIZNES
BIZNES PLUS
opłata za PAKIET
miesięcznie
0,00 PLN
40,00 PLN
60,00 PLN
otwarcie i prowadzenie rachunku
miesięcznie
0,00 PLN
0, 00 PLN
0,00 PLN
użytkowanie kart płatniczych VISA
miesięcznie
brak opłat2
brak opłat2
brak opłat2
BUSINESS
realizacja przelewów na rachunki w
brak opłat ( 6 przelewów
brak opłat
brak opłat
innych bankach za pośrednictwem
w miesiącu)
(10 przelewów
(25 przelewów w miesiącu)
plusbank24 (w tym przelewów na
w miesiącu)
rachunek ZUS, na rachunek organu
podatkowego oraz na rachunek organu
celnego)
wydanie i wznawianie kart płatniczych
brak opłat
brak opłat
brak opłat
VISA BUSINESS
korzystanie ze wszystkich kanałów
brak opłat
brak opłat
brak opłat
dostępu w ramach plusbank24
¹ bezwarunkowo przez 3 pierwsze miesiące korzystania z Pakietu - 0,00 PLN
od 4 miesiąca bez opłat w przypadku spełnienia łącznie poniższych warunków:
- miesięczne wpływy na rachunek w wysokości min 2500 PLN,
- wykonanie co najmniej 1 przelewu w miesiącu na rachunek ZUS, na rachunek US lub na rachunek organu celnego,
- dokonanie transakcji bezgotówkowych wykonanych kartami debetowymi, na łączną kwotę co najmniej 500 PLN rozliczonych
w danym miesiącu. W przypadku braku spełnienia powyższych warunków łącznie, cena pakietu ulega podwyższeniu o 20,00 PLN
² W przypadku niewykonania daną kartą debetową (główną lub dodatkową) transakcji bezgotówkowych, rozliczonych w danym miesiącu, na łączną kwotę
co najmniej 500 PLN, opłata za tę kartę wynosi 3,00PLN
RACHUNEK LOKACYJNY BIZNES
W ramach rachunku:
otwarcie rachunku
jednorazowo
10,00 PLN
prowadzenie rachunku
brak opłat
Przelew na rachunek w PLUS BANK S.A.:
pierwszy przelew własny w miesiącu na rachunek tego samego
brak opłat
Klienta zlecony za pośrednictwem plusbank24 (Internet lub Centrum
Obsługi Klienta)
drugi i każdy kolejny przelew własny w miesiącu na rachunki tego
od przelewu
10,00 PLN
samego Klienta zlecony za pośrednictwem plusbank24 (Internet lub
Centrum Obsługi Klienta)
każdy przelew wewnętrzny na rachunki tego samego Klienta
złożony w Oddziale Banku
przelew na inne rachunki w Banku zlecony do realizacji w
Oddziale Banku lub za pośrednictwem plusbank24 (Internet lub
Centrum Obsługi Klienta)

od przelewu

10,00 PLN

od przelewu

10,00 PLN

przelew na rachunek w innym banku zlecony w Oddziale Banku
od przelewu
20,00 PLN
lub za pośrednictwem plusbank24 (Internet lub Centrum Obsługi
Klienta)
przelew na rachunek ZUS, przelew na rachunek organu
od przelewu
20,00 PLN
podatkowego oraz przelew na rachunek organu celnego zlecony w
Oddziale Banku lub za pośrednictwem plusbank24 (Internet lub
Centrum Obsługi Klienta)
Przelew w systemie SORBNET zlecony w Oddziale Banku lub za pośrednictwem plusbank24 (Internet lub Centrum Obsługi Klienta):
dla kwot poniżej PLN 1.000.000,od przelewu
40,00 PLN
dla kwot PLN 1.000.000,- i powyżej

od przelewu

20,00 PLN

wykonanie zlecenia stałego

od zlecenia

20,00 PLN
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1.1.4
prowadzenie rachunku
potwierdzenie stanu posiadania bonów skarbowych na dany dzień
1.1.5

RACHUNEK BONÓW SKARBOWYCH
miesięcznie
za potwierdzenie

50,00 PLN
10,00 PLN

MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE (OTWARTE/ZAMKNIĘTE)
jednorazowo
(najpóźniej w dniu podpisania
do negocjacji indywidualnej z Klientem
umowy)
prowadzenie rachunku
miesięcznie
do negocjacji indywidualnej z Klientem
wpłata gotówkowa na rachunek
każdorazowo od kwoty wpłaty
0,07 % nie mniej niż 10 PLN
Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy –
przelew środków z rachunku powierniczego w tym na rachunek
0,04% nie mniej niż 15 PLN
powierniczy prowadzony w innym Banku (również w przypadku
każdorazowo od kwoty operacji*
Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy
rozwiązania umowy
– 0,02% nie mniej niż 60 PLN
czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank,
jednorazowo
do negocjacji indywidualnej z Klientem
w formie gotówkowej–0,2% nie mniej niż 100
wypłata nabywcy środków z rachunku powierniczego w przypadku
PLN
od kwoty wypłaty
odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania
w formie bezgotówkowej–0,05% nie mniej niż
25PLN
czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem
za każdą czynność
15 PLN
pełnomocnictwa
ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
WPŁATY GOTÓWKOWE
Wpłaty otwarte na rachunki bankowe w PLUS BANK S.A.:
0,5% min. 9,00 PLN
prowizja od kwoty operacji płatna z
3 USD
dokonywane przez osoby uprawnione do dysponowania
rachunku
2 EUR
rachunkiem lub upoważnione do wpłat na rachunek
1,80 GBP
0,5% min. 9,00 PLN
prowizja od kwoty operacji płatna w
3 USD
dokonywane przez osoby trzecie – niepowiązane z rachunkiem
kasie
2 EUR
1,80 GBP
2,50 PLN
dokonywane przez osoby fizyczne** na rachunek prowadzony
prowizja od kwoty operacji płatna
od kwoty operacji do 1000,00 PLN
na rzecz operatorów telewizji kablowych i satelitarnych oraz
w kasie
operatorów sieci komórkowych
wpłaty otwarte dokonywane przez klientów korzystających z
usługi MPW, których średnia wartość pojedynczej transakcji MPW
w okresie ostatnich 3 miesięcy jest mniejsza bądź równa 1000,00
niezależnie od kwoty wpłaty
9,00 PLN
PLN i wartość wpłat gotówkowych nie przekracza 110% wartości
transakcji wysłanych w usłudze MPW
wpłaty zamknięte
od kwoty operacji
0,4% min. 8,00 PLN
wpłaty zamknięte dokonywane przez klientów korzystających z
usługi MPW, których średnia wartość pojedynczej transakcji MPW
w okresie ostatnich 3 miesięcy jest mniejsza bądź równa 1000,00
niezależnie od kwoty
8,00 PLN
PLN i wartość wpłat gotówkowych nie przekracza 110% wartości
transakcji wysłanych w usłudze MPW
otwarcie rachunku

2.
2.1

na rachunki w innych bankach
wpłaty we wpłatomatach sieci EURONET w kraju
inkaso gotówki
2.2
w kasach PLUS BANK S.A.
od kwoty określonej przez Bank w komunikacie, nie awizowane
niepodjęcie awizowanej wypłaty w terminie uzgodnionym z
placówką Banku
Wymiana bilonu lub banknotów PLN:
do 20 sztuk
powyżej 20 sztuk
skup i sprzedaż walut obcych
2.3
wydanie blankietu czekowego
potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego
Inkaso czeku rozrachunkowego
dokonanie zastrzeżenia czeku lub blankietu czekowego

od kwoty operacji
od kwoty operacji
od kwoty operacji
WYPŁATY GOTÓWKOWE
od kwoty operacji
od kwoty operacji
od niepodjętej kwoty operacji

niezależnie od kwoty wpłaty
od każdej operacji
CZEKI
za blankiet
jednorazowo
od każdej operacji + opłata za
wypłatę w kasie
jednorazowo

1% min. 10,00 PLN
0,5% min. 7,00 PLN
ustalana indywidualnie
0,15% min. 5,00 PLN; 2,40 USD; 1,50 EUR; 1,20
GBP
0,8%
0,5%

brak opłat
1% min. 2,00 PLN
5,00 PLN
2,50 PLN
15,00 PLN
10,00 PLN
25,00 PLN

*prowizja pobierana od każdego przelewu (od każdego numeru Indywidualnego Rachunku Nabywcy)
** wpłata dokonywana z tytułu abonamentu
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2.4.
2.4.1

PRZELEWY I ZLECENIA PŁATNICZE
PRZELEWY KRAJOWE
Przelew na rachunek w PLUS BANK S.A.:
pomiędzy rachunkami BIZNES tego samego klienta
z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego dla
osoby fizycznej na rachunek BIZNES lub Rachunek Lokacyjny
Biznes prowadzony dla tej samej osoby lub dla podmiotu będącego
posiadaczem rachunku, do dysponowania którym ta osoba fizyczna
jest uprawniona lub upoważniona na podstawie pełnomocnictwa
lub jest użytkownikiem karty wydanej do tego rachunku
na inne rachunki w Banku (w tym za przelewy do organów
egzekucyjnych)
Przelew:
na rachunek bankowy w innym banku (w tym za przelewy do
organów egzekucyjnych
na rachunek ZUS, na rachunek organu podatkowego oraz na
rachunek organu celnego
przy wykorzystaniu PROGRAMU Przelewy Masowe
w systemie SORBNET:
dla kwot poniżej PLN 1.000.000,dla kwot PLN 1.000.000,- i powyżej
potwierdzenie wykonania operacji
wykonanie zlecenia stałego
odwołanie lub zmiana zlecenia stałego na rachunek w innym banku
(nie dotyczy zleceń stałych na zmienną kwotę)

2.4.2

2.4.3

2.4.4

brak opłat
od kwoty przelewu

0,15% min. 9,00 PLN

od przelewu

2,00 PLN

od przelewu

8,00 PLN

od przelewu

6,00 PLN

od przelewu

2,00 PLN

od przelewu
od przelewu
od zlecenia
od zlecenia
od zlecenia

40,00 PLN
15,00 PLN
5,00 PLN
3,00 PLN
4,00 PLN

POLECENIE ZAPŁATY
Polecenie zapłaty - opłaty pobierane z rachunku wierzyciela masowego:
podpisane umowy o korzystanie z Polecenia Zapłaty
od zlecenia
realizacja pojedynczego Polecenia Zapłaty
od zlecenia
Polecenia Zapłaty - opłaty pobierane z rachunku wierzyciela:
podpisanie umowy o korzystanie z Polecenia Zapłaty
jednorazowo
złożenie stałej dyspozycji Polecenia Zapłaty
od zlecenia
realizacja pojedynczego Polecenia Zapłaty
od zlecenia
ponowna realizacja Polecenia Zapłaty niezrealizowana z powodu
od zlecenia
braku środków
realizacja odwołania Polecenia Zapłaty
od zlecenia
PROGRAM PRZELEWY MASOWE
udostępnienie
jednorazowo
korzystanie
POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

negocjowana indywidualnie
0,25 PLN (do negocjacji)
30,00 PLN
1,50 PLN
3,00 PLN
3,00 PLN
5,00 PLN
30,00 PLN
brak opłat

Realizacja poleceń wypłaty wysyłanych do innych banków w walutach wymienialnych i PLN:
Zlecone w Jednostce PLUS BANK S.A (Oddział)
Realizacja Poleceń Wypłaty ze standardową datą waluty:
Z opcją kosztów SHA1) lub BEN2) 3)
Z opcją kosztów OUR

4)

za realizację jednego Polecenia
Wypłaty
za realizację jednego Polecenia
Wypłaty

Opłaty za realizację Poleceń wypłaty z wcześniejszą datą waluty2), 3), 4)
Uwaga: - możliwe tylko dla zleceń składanych w Jednostce PLUS BANK S.A.:
W walucie EUR do krajów EOG z datą waluty overnight, z opcją
za realizację jednego Polecenia
kosztów SHA
Wypłaty
W walucie EUR do krajów EOG z datą waluty overnight z opcją
za realizację jednego Polecenia
kosztów OUR
Wypłaty
W walucie USD z datą waluty tomnext z opcją kosztów SHA lub
za realizację jednego Polecenia
BEN
Wypłaty
W walucie USD z datą waluty tomnext z opcją kosztów OUR
W walucie USD z datą waluty overnight z opcją kosztów SHA lub
BEN
W walucie USD z datą waluty overnight z opcją kosztów OUR

za realizację jednego Polecenia
Wypłaty
za realizację jednego Polecenia
Wypłaty
za realizację jednego Polecenia
Wypłaty

90,00 PLN
200,00 PLN

120,00 PLN
230,00 PLN
140,00 PLN
250,00 PLN
160,00 PLN
270,00 PLN

Uwaga:
Pozostałe zlecenia realizowane są ze standardową datą waluty, określoną w Regulaminie realizacji przez PLUS BANK S.A. poleceń wypłaty w obrocie
dewizowym
opłata za anulowanie zlecenia
dodawana do stawki podstawowej
40,00 PLN
Realizacja poleceń wypłaty otrzymywanych z innych banków w walutach wymienialnych i PLN:
na rachunki prowadzone w PLUS BANK S.A.
bez opłat
z opcją kosztów OUR3)
na rachunki prowadzone w PLUS BANK S.A. z opcją kosztów SHA
za realizację jednego Polecenia
30,00 PLN
lub BEN
Wypłaty
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Realizacja poleceń wypłaty otrzymywanych z innych banków w walutach wymienialnych i PLN na rzecz klientów innych banków:
Opłata za realizację otrzymanych poleceń wypłaty na rzecz klientów
za realizację jednego Polecenia
Opłata według stawek jak za realizację poleceń
innych banków, z którymi PLUS BANK S.A. nie ma zawartej umowy
Wypłaty
wypłaty wysyłanych do innych banków w
o realizację poleceń wypłaty na rzecz klientów tych banków.
walutach wymienialnych i PLN
Opłata za realizację otrzymanych poleceń wypłaty na rzecz klientów
Zgodnie z Umową
innego banku, z którym PLUS BANK S.A. ma zawartą umowę o
Według stawek określonych w Umowie zawartej
Zgodnie z Umową
przez PLUS BANK S.A. z bankiem prowadzącym
realizację poleceń wypłaty na rzecz klientów tego banku.
rachunek klienta
Inne opłaty:
zryczałtowana opłata stanowiąca pokrycie ponoszonych przez Bank
od jednego komunikatu SWIFT
10,00 PLN
kosztów SWIFT
sporządzenie w formacie PDF i przekazanie na wskazany przez
za potwierdzenie jednego Polecenia
klienta adres e-mail potwierdzenia z systemu SWIFT realizacji
wypłaty
25,00 PLN
polecenia wypłaty
Opłata według stawek jak za realizację poleceń
zwrot otrzymanego Polecenia Wypłaty do banku nadawcy
za realizację jednego Polecenia
wypłaty wysyłanych do innych banków w
Wypłaty
walutach wymienialnych i PLN
wstrzymanie wykonania w innym banku Polecenia Wypłaty
uprzednio wysłanego na zlecenie klienta
od jednego Polecenia Wypłaty
35,00 PLN
realizacja zlecenia poszukiwania Polecenia Wypłaty
od jednego Polecenia Wypłaty

35,00 PLN

wykonanie na zlecenie klienta reklamacji, korekt, wyjaśnień
związanych z realizacją Poleceń Wypłaty
od jednego Polecenia Wypłaty
35,00 PLN
UWAGA:
Niezbędnych przeliczeń dla ustalenia wysokości prowizji i opłat wyrażonych w jednej walucie, a pobieranych w innej dokonuje się przy zastosowaniu
kursów średnich NBP obowiązujących w momencie realizacji transakcji
1)
SHA- instrukcja kosztowa określająca, że opłaty i prowizje należne bankowi zleceniodawcy opłaca zleceniodawca, a koszty banku beneficjenta i banków trzecich
– beneficjent.
2)
BEN - instrukcja kosztowa określająca, że wszystkie banki biorące udział w realizacji Polecenia wypłaty mają prawo pobrać należne im opłaty i prowizje
z kwoty przekazywanej przez zleceniodawcę.
3)
Zgodnie z Regulaminem realizacji przez PLUS BANK S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w przypadku poleceń wypłaty (EOG) w walucie EUR lub
walucie państwa członkowskiego kierowanego do jednego z tych państw dla przelewów dla których:
a)
Waluta rachunku płatnika jest zgodna z walutą przelewu (nie wymaga przeliczenia) stosuje się jedynie opcję kosztów SHA,
b)
Waluta rachunku płatnika jest różna od waluty przelewu (wymaga przeliczenia) Bank dopuszcza na życzenie Klienta zastosowanie opcji kosztów SHA lub OUR.
Dla zleceń EOG określonych w Regulaminie Realizacji przez PLUS BANK S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym nie jest możliwa opcja kosztów BEN.
4)
OUR - instrukcja kosztowa określająca, że opłaty i prowizje należne Bankowi oraz kosztów banków trzecich ponosi zleceniodawca,
5)
Pod warunkiem złożenia zlecenia w godzinach określonych w Regulaminie realizacji przez PLUS BANK S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.
6)
Możliwość realizacji przez Bank zlecenia z wcześniejszą datą waluty jest potwierdzana przez Bank każdorazowo w chwili składania Zlecenia przez Zleceniodawcę
w Jednostce Banku.
7)
W przypadku braku możliwości realizacji przez Bank zlecenia w trybie przyspieszonym realizacja następuje ze standardową datą waluty i prowizje są pobierane jak
za realizację w trybie zwykłym zlecone w jednostce Banku (Oddział lub Centrum Obsługi Klienta)

3.
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
PLUSBANK24
opłata za dostęp do rachunku przez plusbank24 w kanałach
miesięcznie
5,00 PLN
dostępu: Internet, Telefon (IVR, Centrum Obsługi Klienta)
Uwaga: opłata nie jest pobierana: dla rachunków w walutach obcych; dla rachunków w PLN w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu rozliczeniowym wartość
rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartami płatniczymi wydanymi do rachunku wyniosła min. 400 PLN i średnie saldo na rachunku BIZNES
wyniosło min. 2.000 PLN; dla Rachunków Lokacyjnych Biznes dostęp do rachunku przez plusbank24 w kanałach dostępu: Internet, Telefon (Centrum Obsługi
Klienta).
IDENTYFIKATOR
Wygenerowanie Identyfikatora dla danego Użytkownika do wszystkich kanałów w Centrum Obsługi Klienta/ Oddziale operacyjnym:
pierwszego
brak opłat
kolejnego
każdorazowo
brak opłat
HASŁA
Wygenerowanie hasła dla kanału Internet w Centrum Obsługi Klienta/ Oddziale operacyjnym:
pierwszego
brak opłat
kolejnego
każdorazowo
brak opłat
Wygenerowanie hasła dla kanału Telefon w Centrum Obsługi Klienta\ Oddziale operacyjnym:
pierwszego
brak opłat
kolejnego
każdorazowo
brak opłat
AUTORYZACJA
SMS autoryzujący logowanie
jednorazowo
0,50 PLN
SMS z Banku do autoryzacji operacji związanej z
każdorazowo
0,00 PLN
rachunkiem lub użytkownikiem
Zablokowanie metody autoryzacji poprzez:
Internet
brak opłat
Centrum Obsługi Klienta/ Oddział Operacyjny
jednorazowo
brak opłat
odblokowanie metody autoryzacji w Centrum Obsługi
jednorazowo
brak opłat
Klienta/ Oddziale Operacyjnym
wydanie czytnika kart chipowych
jednorazowo
80,00 PLN
wydanie karty chipowej z certyfikatem i startowym
jednorazowo
100,00 PLN
numerem PIN
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3.1.4

wysyłka karty lub czytnika na terenie kraju
brak opłat
wysyłka karty lub czytnika poza teren kraju
jednorazowo
250,00 PLN
odnowienie certyfikatu na karcie chipowej przez: Internet*
brak opłat
*możliwe w sytuacji, gdy dotychczasowy certyfikat na
karcie chipowej jest ważny
zastrzeżenie karty chipowej z certyfikatem na wniosek
brak opłat
Klienta przez: Centrum Obsługi Klienta/Oddział Operacyjny
Uwaga: Opłaty i prowizje wskazane w częściach: Identyfikator, Hasła, Autoryzacja , Aktywacja karty - pobierane są z rachunku wskazanego przez Użytkownika
Klienta w ramach kontekstu domyślnego i dotyczą zarówno rachunków w PLN jak i walutowych.
PRZELEWY I ZLECENIA PŁATNICZE
Przelew w PLN na rachunek bankowy w PLUS BANK S.A. złożony przez:
Internet*, IVR,
brak opłaty
Centrum Obsługi Klienta*
od przelewu
4,00 PLN
*w tym przelew zlecony w ramach akceptacji żądania
płatności usługą Invoobil
Przelew na rachunek bankowy w PLUS BANK S.A. z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego dla osoby fizycznej na rachunek
BIZNES prowadzony dla tej samej osoby lub dla podmiotu będącego posiadaczem rachunku, do dysponowania którym ta osoba fizyczna jest
uprawniona lub upoważniona na podstawie pełnomocnictwa lub jest użytkownikiem karty wydanej do tego rachunku złożony przez:
Internet, IVR,
od kwoty przelewu
0,15% min 9,00 PLN
Centrum Obsługi Klienta
od kwoty przelewu
0,15% min 9,00 PLN
Przelew w PLN na rachunek bankowy prowadzony w obcym banku złożony przez:
Internet*, IVR,
od kwoty przelewu
1,50 PLN,
Centrum Obsługi Klienta*
od kwoty przelewu
10,00 PLN
*w tym przelew zlecony w ramach akceptacji żądania
płatności usługą Invoobil
Przelew na rachunek ZUS, na rachunek organu celnego lub przelew podatkowy złożony przez:
Internet, IVR,
od kwoty przelewu
1,50 PLN,
Centrum Obsługi Klienta
od kwoty przelewu
Przelew ekspresowy SORBNET w kwocie 1 mln PLN i powyżej złożony przez:
Internet
od kwoty przelewu
Centrum Obsługi Klienta
od kwoty przelewu
Przelew ekspresowy SORBNET w kwocie poniżej 1 mln PLN złożony przez:
Internet
od kwoty przelewu
Centrum Obsługi Klienta
od kwoty przelewu
Utworzenie/modyfikacja/usunięcie odbiorcy krajowego przez:
Internet
Centrum Obsługi Klienta
Utworzenie/modyfikacja/usunięcie odbiorcy zagranicznego przez:
Internet
Centrum Obsługi Klienta
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego przez:

3.1.6

3.1.7

9,00 PLN
12,00 PLN
15,00 PLN
25,00 PLN

jednorazowo
jednorazowo

brak opłat
1,00 PLN

jednorazowo
jednorazowo

brak opłat
1,00 PLN

Internet

3.1.5

10,00 PLN

brak opłat

Centrum Obsługi Klienta

jednorazowo

1,00 PLN

Masowe Przelewy Wychodzące (Usługa MPW)

od przelewu

0,60 PLN (lub negocjowana)

POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM ZLECONE W PLUSBANK 24
Realizacja poleceń wypłaty wysyłanych do innych banków w walutach wymienialnych i PLN (przelew walutowy)
Z opcją kosztów SHA1) lub BEN2)
Internet
za realizację jednego Polecenia
75,00 PLN
Wypłaty
Centrum Obsługi Klienta
za realizację jednego Polecenia
90,00 PLN
Wypłaty
Z opcją kosztów OUR 3) 4)
Internet
za realizację jednego Polecenia
185,00 PLN
Wypłaty
Centrum Obsługi Klienta
za realizację jednego Polecenia
200,00 PLN
Wypłaty
UWAGA:
Niezbędnych przeliczeń dla ustalenia wysokości prowizji i opłat wyrażonych w jednej walucie, a pobieranych w innej dokonuje się przy zastosowaniu
kursów średnich NBP obowiązujących w momencie realizacji transakcji
DOŁADOWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO
Doładowania telefonu komórkowego przez:
Internet
brak opłat
Centrum Obsługi Klienta
każdorazowo
4,00 PLN
Dodanie/modyfikacja/usunięcie doładowania cyklicznego przez:
Internet
brak opłat
Centrum Obsługi Klienta
każdorazowo
4,00 PLN
INNE USŁUGI
aktywacja karty debetowej przez Internet
brak opłat
automatyczna wysyłka historii transakcji na adres e-mail
brak opłat
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Aktywacja usługi powiadomień przez:
Internet
Centrum Obsługi Klienta
pakiet powiadomień*
* w ramach miesięcznego pakietu powiadomień można
korzystać z 20 wiadomości SMS, nielimitowanych
powiadomień na e-mail i w Aplikacji Mobilnej
pojedyncze powiadomienia SMS poza pakietem

każdorazowo

brak opłat
2,00 PLN

miesięcznie

3,00 PLN

każdorazowo

0,17 PLN

1)

SHA- instrukcja kosztowa określająca, że opłaty i prowizje należne bankowi zleceniodawcy opłaca zleceniodawca, a koszty banku beneficjenta
i banków trzecich – beneficjent.
2)
BEN instrukcja kosztowa określająca, że wszystkie banki biorące udział w realizacji Polecenia wypłaty mają prawo pobrać należne im opłaty
i prowizje z kwoty przekazywanej przez zleceniodawcę.
3)
Zgodnie z Regulaminem realizacji przez PLUS BANK S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w przypadku poleceń wypłaty (EOG)
w walucie EUR lub walucie państwa członkowskiego kierowanego do jednego z tych państw dla przelewów dla których:
a)
Waluta rachunku płatnika jest zgodna z walutą przelewu (nie wymaga przeliczenia) stosuje się jedynie opcję kosztów SHA,
b)
Waluta rachunku płatnika jest różna od waluty przelewu (wymaga przeliczenia) Bank dopuszcza na życzenie Klienta zastosowanie opcji kosztów
SHA lub OUR.
Dla zleceń EOG określonych w Regulaminie Realizacji przez PLUS BANK S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym nie jest możliwa opcja
kosztów BEN.
4)
OUR instrukcja kosztowa określająca, że opłaty i prowizje należne Bankowi oraz kosztów banków trzecich ponosi zleceniodawca,

3.2

P@RTNER24 – HOME BANKING
aktywacja programu (opłata za zestaw 1 czytnik + 1 karta
chipowa + podstawowe przeszkolenie użytkowników z zakresu
jednorazowo
obsługi)
instalacja aplikacji klientowskiej
jednorazowo
abonament
wizyta serwisowa na wniosek Klienta
opłata za wydanie dodatkowego czytnika
opłata za wydanie dodatkowej karty chipowej
przelew na rachunek w PLUS BANK S.A.
przelew na rachunek w innym banku
przelew w systemie SORBNET
wymiana klucza
zablokowanie usługi

4.
4.1
przygotowanie i wydanie karty
przygotowanie karty wznowionej
użytkowanie karty*
koszt związany z wydaniem karty - opłata pobierana w
przypadku odstąpienia od umowy
Wypłata gotówki w bankomatach/kasach:
w kraju poza siecią Euronet
za granicą**
w kraju w sieci EURONET
dokonanie transakcji bezgotówkowej**
usługa CashBack
zestawienie transakcji zrealizowanych przy użyciu karty
wykonane na życzenie Klienta
zastrzeżenie karty na skutek utracenia lub zagubienia
zastrzeżenie karty z powodów bankowych
przygotowanie duplikatu karty
wygenerowanie nowego numeru PIN
zmiana numeru PIN w bankomacie
sprawdzenie dostępnego salda w bankomacie
awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

miesięcznie
każdorazowo
jednorazowo
jednorazowo
od przelewu
od przelewu
jednorazowo
jednorazowo
KARTY PŁATNICZE
KARTA VISA BUSINESS
jednorazowo

250,00 PLN
50,00 PLN jeśli w siedzibie klienta przez pracownika
Banku
100,00 PLN
200,00 PLN/GODZ
150,00 PLN
70,00 PLN
brak opłat
1,50 PLN
9,00 PLN
10,00 PLN
5,00 PLN

15,00 PLN

jednorazowo
miesięcznie

30,00 PLN
0,00 PLN

jednorazowo

30,00 PLN

od kwoty transakcji
od kwoty transakcji
każdorazowo

3% min. 4,00 PLN
3% min. 10,00 PLN
1,00 PLN
brak opłat
1,00 PLN

od kwoty transakcji
każdorazowo

10,00 PLN
brak opłat

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

50,00 PLN
20,00 PLN
20,00 PLN
3,00 PLN
3,00 PLN
równowartość 175,00 USD

dostarczenie karty lub koperty z numerem PIN przesyłką
kurierską na życzenie klienta na terenie Polski (karta i PIN
każdorazowo
min 40,00 PLN - wg kosztów rzeczywistych Banku
wysyłane osobnymi przesyłkami)
* W przypadku niewykonania daną kartą debetową (główną lub dodatkową) transakcji bezgotówkowych, rozliczonych w danym miesiącu, na łączną kwotę co
najmniej 500 PLN, opłata za tę kartę wynosi 5,00PLN
**Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki dokonanych za granicą do wartości transakcji doliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji w
wysokości 5% wartości transakcji. Prowizja zawarta jest w kwocie transakcji w PLN i nie jest ewidencjonowana na wyciągu jako oddzielna pozycja.
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Rozdział II KREDYTY I GWARANCJE
5.

5.1.

5.2

KREDYTY
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku Klienta o:
udzielenie/odnowienie kredytu, podwyższenie kwoty kredytu, prolongatę terminu spłaty (wydłużenie okresu obowiązywania umowy), wystawienie
promesy kredytu, zmianę warunków kredytowania
kredyty obrotowe, gotówkowe i inwestycyjne
jednorazowo w momencie złożenia wniosku
min. PLN 100,00 max 0,30% kwoty
kredytu
pożyczka hipoteczna
jednorazowo w momencie złożenia wniosku
min. 100,00 PLN max 0,30% kwoty
kredytu
wystawienie w formie pisemnej, na wniosek
min. 200,00 PLN max 0,1%
ubiegającego się o kredyt klienta, wyjaśnień
jednorazowo w momencie złożenia wniosku
wnioskowanej kwoty kredytu bądź
dotyczących dokonanej przez Bank oceny jego
pożyczki
zdolności kredytowej
UDZIELENIE KREDYTU
prowizja od udzielonej/odnowionej kwoty
jednorazowo od kwoty kredytu najpóźniej w dniu uruchomienia
kredytu
/odnowienia kredytu
od 1,5% do 4%
prowizja od udzielonej kwoty pożyczki
jednorazowo od kwoty pożyczki najpóźniej w dniu
od 2,5%
hipotecznej
uruchomienia
miesięcznie od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego
odnawialnego
0,30%
miesięcznie w przypadku kredytów inwestycyjnych i pożyczki
prowizja za gotowość (nie dotyczy kredytów
hipotecznej oraz kredytu obrotowego nieodnawialnego w
samochodowych i gotówkowych)
okresie dostępności środków od salda niewykorzystanej części
0,30%
kredytu począwszy do dnia postawienia kredytu lub jego
transzy do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia poprzedzającego
wykorzystanie kredytu lub jego transzy włącznie
dla kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku
kredytowym naliczana i pobierana od kwoty przyznanego
od 0,05 %
prowizja za administrowanie kredytem
limitu kredytowego za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres
od kredytów obrotowych w rachunku
kredytowania,
kredytowym i inwestycyjnych (nie dotyczy
kredytów w rachunku bieżącym,
dla kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego
samochodowych, gotówkowych i pożyczek
nieodnawialnego w rachunku kredytowym naliczana i
hipotecznych)
pobierana od aktualnego salda, za każdy rozpoczęty 3
od 0,05 %
miesięczny okres kredytowania
wystawienie promesy kredytowej
jednorazowo od kwoty promesy płatne najpóźniej do dnia
0,5% do 2,5%
wystawienia promesy
wystawienie promesy dla kredytu
jednorazowo od kwoty promesy płatne najpóźniej do dnia
co najmniej 50% kwoty prowizji za
EUROINWESTYCJA
wystawienia promesy
udzielenie kredytu
ZMIANY WARUNKÓW KREDYTOWANIA NA WNIOSEK KLIENTA
podwyższenie kwoty kredytu
od kwoty podwyższenia najpóźniej w dniu uruchomienia
od 1,0% do 3,5% min. 300 PLN
kredytu
prolongata terminu spłaty kredytu (przedłużenie
od kwoty zadłużenia podlegającej prolongacie najpóźniej w
od 1,0% do 3,5% min. 300 PLN
okresu obowiązywania umowy)
dniu przedłużenia okresu obowiązywania umowy
zmiana harmonogramu spłat (zmiany terminów
płatności rat, ich ilości, wysokości) bez zmiany
okresu kredytowania
zmiany zabezpieczeń
pozostałe zmiany

5.3

od kwoty zadłużenia podlegającej zmianie najpóźniej w dniu
wydania nowego harmonogramu
jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy
od kwoty zadłużenia podlegającej zmianie najpóźniej w dniu
podpisania aneksu do umowy
od kwoty kredytu spłaconej przed terminem najpóźniej w dniu
dokonania wcześniejszej spłaty lub od kwoty limitu
kredytowego najpóźniej w dniu zamknięcia rachunku
kredytowego

od 1,0% do 3,5% min. 300 PLN
od PLN 100,00 do 2.000 PLN

od 1,0% do 3,5% min. 100 PLN
prowizja od wcześniejszej całkowitej lub
częściowej spłaty kredytu (nie dotyczy kredytu
na finansowanie podatku VAT)
od 1% do 1,5%
lub zamknięcia limitu kredytu obrotowego
odnawialnego przed terminem określonym w
Umowie
INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW KREDYTOWYCH
porozumienie /ugoda ustalające/a nowe warunki
spłaty wierzytelności w windykacji (po
od kwoty zadłużenia
0,2% min. 100 PLN
rozwiązaniu umowy kredytowej
miesięcznie
(liczona od salda kredytów obrotowych nieodnawialnych,
1,7 x (1/12 sumy stawki opłaty rocznej i
opłata partycypacyjna związana z opłatami BFG
kredytu inwestycyjnego oraz pożyczki hipotecznej na ostatni
ostrożnościowej BFG ogłoszonej na dany
dzień miesiąca; dla kredytów obrotowych odnawialnych w
rok)
rachunku kredytowym i bieżącym od średniomiesięcznego
salda z danego miesiąca)
prowizja za powtórne badanie zdolności
kredytowej w przypadku kredytu Mikro Kredyt
od kwoty kredytu z umowy kredytowej
0,5%
z okresem kredytowania powyżej 24 miesięcy i
kwoty kredytu powyżej 100 000 PLN
opłata za wydanie dokumentu w formie
ustalana indywidualnie w zależności od pracochłonności procesu
zgody/ zaświadczenia
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5.4
opłata za rozpatrzenie wniosku o
restrukturyzację wierzytelności
prowizja za sporządzenie aneksu o
restrukturyzację wierzytelności

6.
przyjęcie i rozpatrzenie zlecenia
wystawienie gwarancji
obsługa gwarancji
wystawienie promesy gwarancji

RESTRUKTURYZACJA KREDYTÓW I POŻYCZEK
jednorazowo w momencie złożenia wniosku

od kwoty zadłużenia podlegającego restrukturyzacji

GWARANCJE
jednorazowo w momencie złożenia wniosku o gwarancję
jednorazowo w momencie wystawienia gwarancji
od salda, za każdy rozpoczęty okres trzymiesięczny
jednorazowo

min. 100,00 PLN max 1.000,00 PLN*
od 1,0% do 2,0% dla klientów
prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą; spółek osobowych i spółek
cywilnych
ustalana indywidualnie w przypadku
spółek kapitałowych
PLN 150,00 do PLN 500,00
min.100,00 PLN max 0,30% kwoty
gwarancji
umownie od 0,5% do 1,5% - min. 100,00
PLN, lub 48,00 USD lub 30,00 EUR
150 PLN
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Rozdział III INNE USŁUGI
7.

INFORMACJE I ZAŚWIADCZENIA
wydanie potwierdzenia posiadania rachunku lub/i informacji o
od każdego dokumentu
zajęciach egzekucyjnych na rachunku Klienta.
wydanie dokumentu o charakterze zaświadczenia (na wniosek
od każdego dokumentu
Klienta)
wystawienie opinii bankowej
od każdej opinii
telefoniczna informacja o rachunkach (na hasło)
sporządzenie historii rachunku dla klienta (powyżej 1 miesiąca)

20,00 PLN; 6,00 USD; 4,50 EUR; 4,00 GBP
25,00 PLN; 12,00 USD; 7,50 EUR; 6,00 GBP
50,00 PLN do 100,00 PLN

miesięcznie

3,00 PLN; 1,50 USD; 0,90 EUR; 0,80 GBP

za każdy miesiąc historii

20,00 PLN

sporządzenie wyciągu z rachunków lokat terminowych

brak opłat

wysłanie wyciągu do klienta raz w miesiącu

za wyciąg

bezpłatnie

dodatkowa wysyłka pocztą na żądanie klienta

za wyciąg

10,00 PLN

odbiór w oddziale (za każdy dodatkowy wyciąg)

za wyciąg

12,00 PLN

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego taką moc:
pobierana z rachunku Klienta z tytułu każdego zajęcia,
jednorazowo
100,00 PLN
niezależnie od liczby tytułów wykonawczych
pobierana z rachunku Klienta od każdej kwot, przekazanej do
każdorazowo
40,00 PLN
organu egzekucyjnego w ramach jednego zajęcia
przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji o Kliencie
i/lub prowadzonych rachunkach bankowych uprawnionym
jednorazowo
50,00 PLN
osobom, organom i instytucjom z wyjątkiem przypadków
wymienionych w pkt..3 ust. 3 ogólnych zasad pobierania
prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK
S.A.
UWAGA:
1
Opłatę pobiera się od zleceniodawcy (od osób, organów i instytucji uprawnionych na podstawie art.105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
z wyłączeniem podmiotów publicznych w sytuacjach określonych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe).
2
Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłat od banków wyłącznie na zasadach wzajemności, tj. wykonywania przez inny bank na zlecenie
PLUS BANK S.A. usług w tym zakresie bez pobierania opłaty.
8.

9.

10.

11.
11.1
11.2.

11.3

MONITY I WEZWANIA
wysłanie monitu (nie wymagającego podpisu ze strony Banku)
jednorazowo
10,00 PLN; 5,00 USD; 3,00 EUR; 2,50 GBP
wysłanie wypowiedzenia umowy
jednorazowo
30,00 PLN; 12,00 USD; 7,50 EUR; 6,00 GBP
wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia
jednorazowo
30,00 PLN; 12,00 USD; 7,50 EUR; 6,00 GBP
wysłanie wezwania do zapłaty weksla
jednorazowo
30,00 PLN; 12,00 USD; 7,50 EUR; 6,00 GBP
BLOKADA ŚRODKÓW NA RACHUNKU
Z tytułu zabezpieczenia umów zawartych przez Klienta z:
PLUS BANK S.A.
brak opłat
innym bankiem
każdorazowo
1% od kwoty blokady - min.10 PLN - max.100 PLN
POZOSTAŁE USŁUGI
dokonywanie zmian w karcie wzorów podpisów na wniosek
jednorazowo
10,00 PLN
Klienta
potwierdzenie autentyczności podpisów klienta PLUS BANK
S.A. zgodnie z kartą wzorów podpisów
jednorazowo
10,00 PLN
Dokonanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości w Centralnej
Bazie Dokumentów Zastrzeżonych
jednorazowo
25,00 PLN
przyjęcie pełnomocnictwa dla innego Banku do dysponowania
środkami na rachunku
jednorazowo
25,00 PLN
ZRYCZAŁTOWANE OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE, POCZTOWE I KURIERSKIE
ZRYCZAŁTOWANE OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE
opłata za SWIFT
za komunikat
10,00 PLN
ZRYCZAŁTOWANE OPŁATY POCZTOWE
Opłaty za przesyłki krajowe:
przesyłka zwykła
za przesyłkę
2,00 PLN
przesyłka polecona
za przesyłkę
4,50 PLN
przesyłka polecona z potwierdzeniem odbioru
za przesyłkę
7,00 PLN
Opłaty za przesyłki zagraniczne:
przesyłka zwykła
za przesyłkę
3,00 PLN
przesyłka polecona
za przesyłkę
9,50 PLN
przesyłka polecona z potwierdzeniem odbioru
za przesyłkę
16,00 PLN
ZRYCZAŁTOWANE OPŁATY KURIERSKIE
opłata za przesyłkę kurierską lokalną
za przesyłkę
18,00 PLN
opłata za przesyłkę kurierską krajową
za przesyłkę
42,00 PLN
opłata za przesyłkę kurierską zagraniczną
za przesyłkę
wg cennika firmy kurierskiej + 20% opłat
manipulacyjnych
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