Obowiązuje od 21 lipca 2014 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.
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Niniejsza Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w stosunku do osób fizycznych będących
rezydentami lub nierezydentami.
Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca danej operacji, o ile strony Umowy nie ustaliły inaczej. Opłaty i prowizje prezentowane są w Taryfie w kwocie brutto. Opłaty i prowizje pobierane
są:
1) po wykonaniu operacji, lub
2) w dniu złoŜenia dyspozycji, lub
3) w określonych zawartą umową cyklach.
W przypadku braku na rachunku środków na pokrycie prowizji i opłat pobieranych cyklicznie, Bank pobierze je z pierwszych wpływów na rachunek.
Bank zastrzega sobie prawo do obciąŜania rachunku kwotami z tytułu naleŜnych Bankowi opłat i prowizji bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku.
Za usługi nietypowe, nieprzewidziane w niniejszej Taryfie realizowane przez Bank na Ŝyczenia Klienta, Bank pobiera opłaty i prowizje według stawek umownych.
Bank moŜe odmówić wykonania czynności zleconej przez Posiadacza rachunku w przypadku braku środków na zapłatę prowizji lub odmowy uiszczenia opłaty za tę czynność.
NiezaleŜnie od prowizji lub opłat ustalonych w Taryfie, Bank pobiera równieŜ:
1) prowizje i opłaty na rzecz innych banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonaniu zlecenia w formie zryczałtowanej stawki procentowej z ograniczeniem kwotą minimalną,
2) inne opłaty i prowizje wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi.
Niepobranie opłaty lub prowizji w terminach określonych w niniejszej Taryfie nie ogranicza moŜliwości ich pobrania w terminach późniejszych.
Rachunek jest obciąŜany opłatami i prowizjami na następujących zasadach:
1) gdy opłaty i prowizje są pobierane z rachunku złotowego:
a) dla opłat i prowizji wyraŜonych w złotych – kwotą wynikającą z Taryfy,
b) dla opłat i prowizji wyraŜonych w walutach obcych – równowartością kursu sprzedaŜy dewiz wynikającego z pierwszej Tabeli kursów walut w Banku obowiązującej w dniu pobrania
prowizji/opłaty,
2) gdy opłaty i prowizje są pobierane z rachunku walutowego:
a) dla opłat i prowizji wyraŜonych w walutach obcych – kwota wynikającą z Taryfy,
b) dla opłat i prowizji wyraŜonych w złotych – równowartością w walucie według kursu kupna dewiz wynikającego z pierwszej Tabeli kursów walut w Banku obowiązującej w dniu pobrania
prowizji/opłaty.
Kwoty prowizji i opłat oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.
Nie pobiera się opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oraz uŜytkowanie kart debetowych z rachunku, na którym:
1) przez ostatnie 6 miesięcy nie było obrotów, poza okresowym dopisywaniem odsetek i pobieraniem opłat oraz saldo rachunku nie wystarczy na pobranie tych opłat, lub
2) w przypadku uzyskania przez Bank informacji o śmierci Posiadacza rachunku (nie dotyczy rachunków wspólnych) gdy na rachunku występuje saldo zerowe.
Bank podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości prowizji i opłat bankowych pobieranych zgodnie z Taryfą poprzez wywieszenie informacji w placówkach Banku, w miejscach ogólnie
dostępnych oraz zamieszczenie na stronie internetowej Banku www.plusbank.pl.
Konto STUDENT funkcjonuje z obowiązkową kartą debetową i usługą plusbank24 (kanały: Internet, SMS, Telefon) przez cały okres trwania umowy rachunku.
Konto EFEKT funkcjonuje z obowiązkową kartą debetową i usługą plusbank24 (kanały: Internet, SMS, Telefon) przez cały okres trwania umowy rachunku.
Konto LIDER funkcjonuje z obowiązkową kartą debetową i usługą plusbank24 (kanały: Internet, SMS, Telefon) przez cały czas trwania umowy rachunku.
Konto Plus funkcjonuje z obowiązkową kartą debetową i usługą plusbank24 (kanały: Internet, SMS, Telefon) przez cały czas trwania umowy rachunku.
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I OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
RODZAJ CZYNNOŚCI BANKOWEJ
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Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – opłata pobierana na koniec kaŜdego miesiąca z wyłączeniem
miesiąca, w którym rachunek został otwarty
*Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadku jeśli w bieŜącym miesiącu
rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą
debetową/ naklejką zbliŜeniową wydaną do rachunku wyniosła min. 500 PLN
Prowadzenie rachunku A’vista w walutach – opłata pobierana na koniec kaŜdego
miesiąca
Zmiana rodzaju ROR z rachunku z wyŜszą opłatą za prowadzenie rachunku na rachunek
z niŜszą opłatą,
*w przypadku przekształcenia ROR na Konto Plus opłata nie jest pobierana
Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny i odwrotnie
Blokada środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umowy kredytu w
PLUS BANK S.A.
Blokada środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umowy kredytu
zawartej przez posiadacza rachunku w innym banku

8

Blokada środków na rachunku na rzecz osoby trzeciej

9

Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku (opłata bankowa nie
skarbowa)

10

Przeniesienie rachunku bankowego na osobę trzecią

11

12

2
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Konto EFEKT

Konto LIDER

Konto Plus

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

Konto
Oszczędnościowe
GROSIK
0,00 PLN

5,00 PLN

15,00 PLN

2,00 PLN*

0,00 PLN

0,00 PLN

1,50 USD

1,50 EUR

Przygotowanie karty:
 VISA
 MASTERCARD DEBIT
Koszty związane z wydaniem karty – opłata pobierana w przypadku odstąpienia od
Umowy
UŜytkowanie – opłata miesięczna pobierana na koniec kaŜdego miesiąca od wydania
karty, z wyłączeniem miesiąca, w którym rachunek został otwarty
 MAESTRO PAY PASS - karta wycofana z oferty z dniem 7 stycznia 2014 r.

1,50 GBP

nie dotyczy

50,00 PLN*

nie dotyczy

20,00 PLN

nie dotyczy

20,00 PLN

0,00 PLN
1% stanu środków na rachunku w dniu blokady
min. 20,00 PLN, maks. 200,00 PLN
1% stanu środków na rachunku w dniu blokady
min. 20,00 PLN, maks. 200,00 PLN
15,00 PLN
1% od kwoty zdeponowanej na rachunku
min. 10,00 PLN, maks. 50,00 PLN

Dokonanie lub odwołanie zastrzeŜenia dokumentu toŜsamości dokonywane przez:
 Klienta Banku
 osobę niebędącą Klientem Banku
gdzie Klientem Banku jest osoba fizyczna posiadająca przynajmniej jeden z produktów
kredytowych lub oszczędnościowych z nierozwiązaną umową.
Ustanowienie, zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci

II KARTY DEBETOWE WYDAWANE DO RACHUNKU

1

Konto
START

0,00 PLN
30,00 PLN

20,00 PLN
Konto
START

Konto
EFEKT

Konto
LIDER

Konto Plus

10,00 PLN
10,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN

nie dotyczy
0,00 PLN

2,00 PLN*

nie dotyczy

30,00 PLN

3,00 PLN

0,00 PLN

2

4

5

6

7
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 VISA
 MASTERCARD DEBIT
*Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadku jeśli w bieŜącym miesiącu
rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych daną
kartą debetową wydaną do rachunku wyniosła min. 500 PLN
** Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadku jeśli w bieŜącym miesiącu
rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych daną kartą
debetową wydaną do rachunku wyniosła min. 500 PLN i posiadacz zapewni wpływ na
Konto Plus w wysokości min. 1000 PLN
Przygotowanie duplikatu karty
Wznowienie karty
 VISA
 MASTERCARD DEBIT
Wypłata gotówki w bankomatach własnych oraz sieci EURONET
Wypłata gotówki w bankomatach/kasach obcych:
 w kraju
*Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu
rozliczeniowym w stosunku do daty rozliczenia transakcji wartość rozliczonych transakcji
bezgotówkowych wykonanych kartami debetowymi/ naklejkami zbliŜeniowymi
wydanymi do rachunku wyniosła min. 500 PLN i:
– średnie saldo na ROR wyniosło min. 1.500 PLN
lub
– na dzień rozliczenia transakcji Posiadacz rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, posiada prawidłowo obsługiwany kredyt w ROR i średnie saldo
wykorzystania tego kredytu w poprzednim miesiącu rozliczeniowym wyniosło min
1.500 PLN
** Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadku jeśli w bieŜącym miesiącu
rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartami
debetowymi/naklejkami zbliŜeniowymi wydanymi do rachunku wyniosła min. 500 PLN i
posiadacz zapewni wpływ na Konto Plus w wysokości min. 1000 PLN
W pozostałych przypadkach opłata pobierana jest na koniec miesiąca za pierwszą wypłatę w
miesiącu rozliczeniowym, kaŜda kolejna wypłata w miesiącu rozliczeniowym – 0,00 PLN
 za granicą
Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci EURONET

3,00 PLN
3,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN

2,00 PLN*
2,00 PLN*

15,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN

0 PLN / 3,0% od kwoty operacji min. 6,00 PLN*

0,00 PLN/ 6,00 PLN**

3,0% od kwoty operacji min. 10,00 PLN
0,00 PLN

10,00 PLN
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Transakcje bezgotówkowe

0,00 PLN

Usługa CashBack

0,50 PLN

11

ZastrzeŜenie karty zagubionej lub utraconej

0,00 PLN

12

Zestawienie transakcji na Ŝyczenie Posiadacza
Dostarczenie karty lub koperty z numerem PIN przesyłką kurierską na Ŝyczenie
Posiadacza
(karta i PIN wysyłane osobnymi przesyłkami, płatne oddzielnie)
Wygenerowanie nowego numeru PIN dla karty

10,00 PLN

14

nie dotyczy
0,00 PLN

0,00 PLN

10

13

nie dotyczy
6,00 PLN**

60,00 PLN
15,00 PLN
3

15
16
17

Zmiana numeru PIN w bankomacie1

3,00 PLN
1

Wydrukowanie mini wyciągu w bankomacie

3,00 PLN
1

Sprawdzenie dostępnego salda w bankomacie

III NAKLEJKA ZBLIśENIOWA MASTERCARD WYDAWANA DO RACHUNKU
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Konto
START

Konto EFEKT

Konto Plus

1,00 PLN*

1,00 PLN*

15,00 PLN

3,00 PLN

1,00 PLN*

15,00 PLN
15,00 PLN

0 PLN / 3,0% od kwoty operacji, min. 6 PLN*

0,00 PLN/ 6,00 PLN**

3,0% od kwoty operacji, min. 10 PLN

10,00 PLN

Transakcje bezgotówkowe

8

ZastrzeŜenie naklejki zagubionej lub utraconej

0,00 PLN

9

Zestawienie transakcji na Ŝyczenie Posiadacza
Dostarczenie naklejki lub koperty z numerem PIN krajową przesyłką kurierską na
Ŝyczenie Posiadacza (karta i PIN wysyłane oddzielnymi przesyłkami, płatne oddzielnie)
Wygenerowanie nowego numeru PIN dla naklejki

10,00 PLN

11

Konto LIDER

15,00 PLN

7

10

1

Przygotowanie naklejki
Koszty związane z wydaniem naklejki (opłata pobierana w przypadku odstąpienia od
Umowy)
UŜytkowanie – opłata miesięczna pobierana na koniec kaŜdego miesiąca od wydania
naklejki, z wyłączeniem miesiąca, w którym rachunek został otwarty
*Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadku jeśli w bieŜącym miesiącu
rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartami
debetowymi/naklejkami zbliŜeniowymi wydanymi do rachunku wyniosła min. 500 PLN
Przygotowanie duplikatu naklejki
Wznowienie naklejki
Wypłata gotówki w bankomatach/kasach obcych:
 w kraju
*Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu
rozliczeniowym w stosunku do daty rozliczenia transakcji wartość rozliczonych transakcji
bezgotówkowych wykonanych kartami debetowymi/ naklejkami zbliŜeniowymi
wydanymi do rachunku wyniosła min. 500 PLN i:
– średnie saldo na ROR wyniosło min. 1.500 PLN
lub
– na dzień rozliczenia transakcji Posiadacz rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, posiada prawidłowo obsługiwany kredyt w ROR i średnie saldo
wykorzystania tego kredytu w poprzednim miesiącu rozliczeniowym wyniosło min
1.500 PLN
** Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadku jeśli w bieŜącym miesiącu
rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartami
debetowymi/naklejkami zbliŜeniowymi wydanymi do rachunku wyniosła min. 500 PLN i
posiadacz zapewni wpływ na Konto Plus w wysokości min. 1 000 PLN
W pozostałych przypadkach opłata pobierana jest na koniec miesiąca za pierwszą wypłatę
w miesiącu rozliczeniowym, kaŜda kolejna wypłata w miesiącu rozliczeniowym – 0,00 PLN
 za granicą

2,00 PLN

0,00 PLN

60,00 PLN
15,00 PLN

Usługa dostępna w bankomatach PLUS BANK S.A. oraz niektórych bankomatach obcych banków.
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IV BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA (plusbank24)
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2

3
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6
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Korzystanie z plusbank24 – opłata miesięczna:
 Internet
 SMS
 Telefon (IVR, Oddział Telefoniczny)
Przelew na rachunek bankowy prowadzony w PLUS BANK S.A., złoŜony przez:
 Internet*, SMS, IVR
 Oddział Telefoniczny*
* w tym przelew zlecony w ramach akceptacji Ŝądania płatności usługą Invoobill
** 2 przelewy w danym miesiącu bezpłatne w ramach rachunków własnych
zdefiniowanych w plusbank24
Przelew na rachunek bankowy prowadzony w obcym banku z rachunku w PLUS BANK
S.A., złoŜony przez:
 Internet*, SMS, IVR
 Oddział Telefoniczny*
* w tym przelew zlecony w ramach akceptacji Ŝądania płatności usługą Invoobill
Przelew na rachunek ZUS lub przelew podatkowy, złoŜony przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny
Przelew ekspresowy SORBNET w kwocie poniŜej
1 mln PLN złoŜony przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny
Doładowanie telefonu komórkowego przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny
Dodanie/ modyfikacja/usunięcie doładowania cyklicznego przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny
SMS wysłany z Banku na zapytanie Klienta zawierający:
 listę wszystkich rachunków
 lista odbiorców krajowych
 saldo rachunku
 informację o rachunku
 n ostatnich transakcji na rachunku
 listę lokat
 formaty komend (lub pojedynczej komendy)
Wysyłka historii transakcji na adres e-mail w trybie dziennym, tygodniowym lub
miesięcznym

Konto
START

Konto
EFEKT

Konto
LIDER

Konto Plus

Konto
Oszczędnościo
we GROSIK

A’vista
w walutach

2,00 PLN
2,00 PLN
2,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN

0,00 PLN
2,00 PLN

0,00 PLN
2,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN

6,00 PLN**
6,00 PLN**

0,50 PLN
4,00 PLN

0,00 PLN
4,00 PLN

0,50 PLN
4,00 PLN

0,00 PLN
4,00 PLN

10,00 PLN
10,00 PLN

nie dotyczy

2,50 PLN
4,00 PLN

0,50 PLN
4,00 PLN

1,50 PLN
4,00 PLN

0,00 PLN
4,00 PLN

20,00 PLN
10,00 PLN

nie dotyczy

20,00 PLN
30,00 PLN

10,00 PLN
15,00 PLN

10,00 PLN
15,00 PLN

10,00 PLN
15,00 PLN

25,00 PLN
35,00 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

0,00 PLN
4,00 PLN

nie dotyczy

0,00 PLN
4,00 PLN

nie dotyczy

0,00 PLN
4,00 PLN

nie dotyczy

0,50 PLN za kaŜdą odpowiedź wysłaną do Klienta

0,00 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy
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POZOSTAŁE CZYNNOŚCI

Konto
START

Konto
EFEKT

Konto
LIDER

Konto Plus

15

Utworzenie /modyfikacja/usunięcie odbiorcy krajowego przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny
Wygenerowanie identyfikatora dla danego UŜytkownika do wszystkich kanałów w
Oddziale Telefonicznym/Oddziale Operacyjnym:
 pierwszego
 kolejnego
Wygenerowanie hasła dla kanału Internet w Oddziale Telefonicznym/Oddziale
Operacyjnym:
 pierwszego
 kolejnego
Wygenerowanie hasła dla pary kanałów Telefon/SMS w Oddziale
Telefonicznym/Oddziale Operacyjnym:
 pierwszego
 kolejnego
Wydanie czytnika kart chipowych

0,00 PLN
2,00 PLN
80,00 PLN

16

Wydanie karty chipowej z certyfikatem i startowym numerem PIN

100,00 PLN

17

Wysyłka karty lub czytnika na terenie kraju

18

Wysyłka karty lub czytnika za granicę
Odnowienie certyfikatu na karcie chipowej:
 Internet*
* moŜliwe w sytuacji, gdy dotychczasowy certyfikat na karcie chipowej jest waŜny
ZastrzeŜenie karty chipowej z certyfikatem na wniosek Klienta:
 Oddział Telefoniczny/Oddział Operacyjny
Zablokowanie metody autoryzacji poprzez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny/Oddział Operacyjny
Odblokowanie metody autoryzacji w Oddziale Telefonicznym/Oddziale Operacyjnym
SMS z Banku do autoryzacji operacji związanej z rachunkiem lub UŜytkownikiem
SMS autoryzujący logowanie
Aktywacja karty debetowej/kredytowej przez Internet
**nie dotyczy Konta Oszczędnościowego GROSIK
Aktywacja usługi powiadomień SMS przez
 Internet
 Oddział Telefoniczny
 Pakiet powiadomień SMS (20 szt)
 Pojedyncze powiadomienie SMS poza pakietem

11

12

13

14

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Konto
Oszczędnościowe
GROSIK

Karta
Kredytowa

0,00 PLN
4,00 PLN

0,00 PLN
2,00 PLN

0,00 PLN
2,00 PLN

bez opłat
250,00 PLN
bez opłat
bez opłat

0,00 PLN
5,00 PLN
5,00 PLN
0,00 PLN
0,50 PLN
0,00 PLN**
0,00 PLN
2,00 PLN
3,00 PLN
0,17 PLN
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V PRZELEWY I ZLECENIA PŁATNICZE W PLN Z RACHUNKÓW
OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ZLECONE
W ODDZIALE BANKU

Konto
START

Konto EFEKT

Konto LIDER

Konto Plus

Konto
Oszczędnościowe
GROSIK

1,00 PLN

0,00 PLN

1,00 PLN

1,00 PLN

6,00 PLN*

4,00 PLN3

2,00 PLN3

5,00 PLN22, 3

5,00 PLN2, 3

6,00 PLN

5,00 PLN3

3,00 PLN3

6,00 PLN2, 3

6,00 PLN2, 3

10,00 PLN

 na rachunek ZUS i US
 na rachunek organu egzekucyjnego (dotyczy równieŜ przelewów z rachunku lokaty
terminowej)
 na cele charytatywne – dotyczy organizacji wskazanych na stronie www.mpips.gov.pl

6,00 PLN

5,00 PLN

6,00 PLN

6,00 PLN

20,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

 na rachunek karty kredytowej prowadzonej w Banku

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

 na rachunek Konta Oszczędnościowego GROSIK

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

 na rachunek kredytowy prowadzony w Banku

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

Realizacja przelewu w PLN:
 na rachunek ROR prowadzony na rzecz klientów detalicznych
* 2 przelewy w miesiącu bez opłat
 na rachunek firmowy prowadzony przez Bank (za wyjątkiem przelewu na rachunek ZUS, US i
organów egzekucyjnych)
 na rachunek bankowy prowadzony w obcym banku (za wyjątkiem przelewu na rachunek ZUS,
US i organów egzekucyjnych)

1

20,00 PLN

 na rachunek lokaty terminowej

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

2

Realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela prowadzony w obcym banku

2,00 PLN

0,00 PLN

3,00 PLN

0,00 PLN

nie dotyczy

3

Realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela prowadzony w PLUS BANK S.A.

0,00 PLN

nie dotyczy

4

Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty

3,00 PLN

nie dotyczy

5

Aktualizacja polecenia zapłaty
Przelew na rachunek bankowy prowadzony w obcym banku z rachunku lokaty
terminowej
Przelew i zlecenie jednorazowe na rachunek bankowy prowadzony w obcym banku z
rachunku A’vista w walucie określonej dla rachunku
Zlecenie jednorazowe na rachunek bankowy prowadzony:
 w PLUS BANK S.A.
 w obcym banku
Ustanowienie zlecenia stałego
Realizacja zlecenia stałego* na rachunek bankowy prowadzony:
 w PLUS BANK S.A.

0,00 PLN

nie dotyczy

6
7
8
9
10

4,00 PLN
1,50 USD
1,50 PLN
5,00 PLN
2,00 PLN
0,00 PLN
2,00 PLN

0,00 PLN
3,00 PLN
2,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN

1,50 EUR
1,00 PLN2
6,00 PLN2
2,00 PLN2
0,00 PLN
2,00 PLN2

1,50 GBP
1,00 PLN2
6,00 PLN2
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN

6,00 PLN
10,00 PLN
nie dotyczy
nie dotyczy

2

W przypadku płatności dot. telewizji, Internetu, telefonu realizowanych na rzecz operatora świadczącego usługi dostawy satelitarnej telewizji cyfrowej lub operatora telefonii nomadycznej opłata wynosi 0,00 PLN, dotyczy Posiadacza
rachunku, który okaŜe:
1) zawartą z w/w operatorami umowę o świadczenie usługi dostawy satelitarnej telewizji cyfrowej lub telefonii nomadycznej,
2) potwierdzenie wpłaty z tytułu abonamentu za telewizję, Internet, telefon w ramach usług świadczonych przez dostawcę satelitarnej telewizji cyfrowej lub telefonii nomadycznej za okres trzech ostatnich cykli rozliczeniowych

3

W przypadku płatności realizowanych przez zarejestrowanych Posiadaczy Karty Korzyści dla Ciebie lub Karty Korzyści dla bliskiej osoby wydanej w ramach Programu Paszport Korzyści. dotyczących telewizji, Internetu, telefonu realizowanych na
rzecz operatora świadczącego usługi dostawy satelitarnej telewizji cyfrowej, operatora świadczącego usługi dostawy telewizji kablowej, operatora telefonii komórkowej oraz płatności na rzecz operatora świadczącego usługi dostawy
energii elektrycznej i gazu opłata wynosi 0,00 PLN

7

11

 w obcym banku
* dotyczy takŜe zleceń zdefiniowanych przez plusbank24
Zmiana zlecenia stałego realizowanego na rachunek w obcym banku

2,00 PLN

4,00 PLN

nie dotyczy

12

Odwołanie zlecenia stałego realizowanego na rachunek w obcym banku

5,00 PLN

4,00 PLN

nie dotyczy

13

Wysłanie powiadomienia o braku realizacji zlecenia stałego

14

Sporządzenie wtórnika zrealizowanej transakcji

15

Przelew w systemie SORBNET:
 dla kwoty poniŜej 1 000 000,00 PLN
 dla kwoty minimum 1 000 000,00 PLN

5,00 PLN

5,00 PLN

5,00 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

5,00 PLN
30,00 PLN
30,00 PLN

nie dotyczy

VI POZOSTAŁE OPŁATY
1

Odpis z Księgi Akcyjnej PLUS BANK S.A.

2

Skup i sprzedaŜ waluty obcej

500,00 PLN
0,00 PLN

VII WPŁATY I WYPŁATY

1

Wpłata gotówkowa dokonywana w placówkach PLUS BANK S.A.:
 na terminowe lokaty oszczędnościowe, rachunki własne i rachunki instytucji
charytatywnych prowadzone w PLUS BANK S.A.
 na rachunki prowadzone przez inne banki
 w bilonie powyŜej 50 sztuk lub zamiana bilonu powyŜej 50 sztuk na grubsze nominały

2

Wpłata gotówkowa dokonywana przez osoby trzecie (niepowiązane z rachunkiem) na
prowadzone w PLUS BANK S.A.:
 rachunki ROR dla klientów detalicznych
 rachunki A’vista w walutach
 rachunki nieoprocentowane (dotyczy umów zawartych do dnia 13.03.2003 r.)
 rachunki operatorów świadczących usługi dostawy satelitarnej telewizji cyfrowej z
tytułu płatności dot. telewizji, Internetu, telefonu.
Dotyczy Posiadaczy rachunków Konto LIDER, którzy okaŜą:
– zawartą z w/w operatorem umowę o świadczenie usługi dostawy satelitarnej
telewizji cyfrowej
– potwierdzenie wpłaty z tytułu abonamentu za telewizję, Internet, telefon w ramach
usług świadczonych przez dostawcę satelitarnej telewizji cyfrowej za okres trzech
ostatnich cykli rozliczeniowych

0,00 PLN
2,50 PLN od kwoty operacji do 1000,00 PLN
1,0% od kwoty operacji od 1000,01 PLN min. 10,00 PLN
0,5% od kwoty operacji min. 10,00 PLN

0,4% od kwoty operacji, min. 5,00 PLN maks. 100,00 PLN
1,50 EUR ; 1,50 USD; 1,00 GBP
0,2% od kwoty operacji, min. 5,00 PLN
0,00 PLN

8

3

Wypłata:
 gotówkowa dokonywana w placówce Banku z kaŜdego rodzaju rachunku bankowego
oraz rachunków lokat oszczędnościowych
 gotówkowa dokonywana w placówce Banku z rachunku Konta Oszczędnościowego
GROSIK
– pierwsza wypłata w danym miesiącu rozliczeniowym
– druga i kolejna wypłata w danym miesiącu rozliczeniowym
 awizowana, ale nieodebrana
 nieawizowana (od nadwyŜki środków powyŜej kwoty podlegającej awizowaniu)

0,00 PLN

0,00 PLN
0,1% od kwoty wypłaty – min. 5,00 PLN
0,15% kwoty nie podjętej w uzgodnionym terminie, min. 50,00 PLN
0,15% nadwyŜki środków powyŜej kwoty podlegającej awizowaniu, min. 50,00 PLN

VIII POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

1

Realizacja poleceń wypłaty wysyłanych do innych banków w walutach wymienialnych i
PLN lub wpłata gotówki, gdy:
 beneficjent i zleceniodawca ponoszą koszty swoich banków (opcja kosztów SHA), w
tym opłata telekomunikacyjna
 koszty operacji ponoszone są przez beneficjenta (opcja kosztów BEN), w tym opłata
telekomunikacyjna

0,22% od kwoty operacji min. 25,00 PLN, maks. 160,00 PLN

0,22% od kwoty operacji min. 25,00 PLN, maks. 160,00 PLN
0,37% od kwoty operacji, min. 85,00 PLN, maks. 400,00 PLN*

2

3

4

Realizacja poleceń wypłaty wysyłanych, gdy zleceniodawca pokrywa koszty operacji
(opcja kosztów OUR), w tym opłata telekomunikacyjna i opłata na pokrycie kosztów
banków trzecich
Realizacja poleceń wypłaty otrzymywanych z innych banków w walutach wymienialnych
i PLN:
 na rachunki prowadzone w PLUS BANK S.A.
 na rzecz klientów posiadających rachunki prowadzone w innych bankach, w tym
opłata telekomunikacyjna i opłata na pokrycie kosztów banków trzecich
 wypłata gotówki
Zryczałtowana opłata stanowiąca pokrycie ponoszonych przez Bank kosztów
telekomunikacyjnych (SWIFT, TARGET2, inne systemy elektronicznej wymiany
danych) pobierana tylko dla dodatkowych dyspozycji wymienionych w pkt. 5-9
Opłata nie jest pobierana w przypadku pkt. 1-3

* w przypadku gdy rzeczywista kwota kosztów zapłaconych bankom trzecim przekroczy 250,00 PLN, Bank
pobiera dopłatę na pokrycie tych kosztów w kwocie przekraczającej 250,00 PLN po otrzymaniu przez Bank
wezwania do zapłaty z banku trzeciego

0,00 PLN
0,22% od kwoty operacji, min. 25,00 PLN, maks. 160,00 PLN
0,25% od kwoty operacji, min. 40,00 PLN, maks. 300,00 PLN
10,00 PLN

5

Zwrot niepodjętej przez beneficjenta kwoty przekazu

0,3% od kwoty operacji, min. 50,00 PLN, maks. 150,00 PLN

6

Wstrzymanie wykonania w innym banku polecenia wypłaty uprzednio wysłanego na
zlecenie klienta

25,00 PLN

7

Zlecenie poszukiwania polecenia wypłaty

25,00 PLN

8

Wykonanie na zlecenie klienta reklamacji, korekt i wyjaśnień związanych z realizacją
poleceń wypłaty

100,00 PLN

9

Potwierdzenie realizacji polecenia wypłaty

15,00 PLN

UWAGA:
Niezbędnych przeliczeń dla ustalenia wysokości prowizji i opłat wyraŜonych w jednej walucie, a pobieranych w innej, a takŜe wyliczanie prowizji i opłat metodą procentową, dokonuje się przy zastosowaniu
kursów średnich NBP obowiązujących w momencie realizacji transakcji
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IX WYCIĄGI
1

Sporządzenie i przesłanie wyciągu z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i
rachunków a’vista w walucie w formie miesięcznego zestawienia.
Udostępnienie w Oddziale wyciągu z Konta Oszczędnościowego GROSIK na wniosek
Klienta w formie miesięcznego zestawienia

2

Sporządzenie i wydanie, bądź wysłanie wyciągu na Ŝądanie Klienta

3

Wydanie wyciągu, gdy klient zadeklarował odbiór wyciągów osobiście w Oddziale
Banku:
 za miesiąc wstecz od daty bieŜącej
 za drugi i kolejne miesiące wstecz od daty bieŜącej – za kaŜdy rozpoczęty miesiąc

4

Sporządzenie historii rachunku na Ŝyczenie klienta – za kaŜdy miesiąc

X KARTA KREDYTOWA
1
2

3

4

5

4

0,00 PLN
10,00 PLN za kaŜdy wyciąg
0,00 PLN
10,00 PLN za kaŜdy wyciąg
10,00 PLN
CLASSIC

GOLD

Opłata za wydanie karty

0,00 PLN

0,00 PLN

Opłata za udostępnienie rachunku karty w systemie plusbank24

0,00 PLN

0,00 PLN

6,00 PLN miesięcznie
(72,00 PLN w skali roku)*

10,00 PLN miesięcznie
(120,00 PLN w skali roku)*

60,00 PLN

70,00 PLN

6,00 PLN
10,00 PLN

6,00 PLN
10,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

Opłata roczna za moŜliwość korzystania z karty kredytowej głównej lub dodatkowej –
pobierana za kaŜdą z kart w miesięcznych cyklach rozliczeniowych
*Uwaga: 1/12 opłaty rocznej nie jest pobierana w przypadku jeśli w bieŜącym
miesięcznym cyklu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych
wykonanych daną kartą kredytową wyniosła min.:
 500 PLN dla karty CLASSIC
 1000 PLN dla karty GOLD
Koszty związane z wydaniem karty – opłata pobierana w przypadku odstąpienia od
Umowy na podstawie Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U.
Nr 199 poz.1175 z późn. zm.),
Wypłata gotówkowa za pomocą karty:
 w kraju
 za granicą

6

Transakcje bezgotówkowe

7

Przelew w PLN z rachunku karty44

0,00 PLN

8

Przelew ekspresowy SORBNET z rachunku karty w kwocie poniŜej 1 mln PLN złoŜony
przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny

25,00 PLN
35,00 PLN

9

Duplikat zestawienia operacji

15,00 PLN

15,00 PLN

10

Dokonanie zastrzeŜenia karty na skutek zgubienia lub utracenia

0,00 PLN

0,00 PLN

11

Wydanie duplikatu karty

30,00 PLN

50,00 PLN

W tym takŜe przelew zlecony w ramach akceptacji Ŝądania płatności usługą Invoobill

10

12

Opłata za przekroczenie przyznanego przez Bank limitu kredytowego

50,00 PLN

60,00 PLN

13

Awaryjne wydanie karty w miejsce karty utraconej zagranicą

równowartość 250,00 USD

równowartość 250,00 USD

14

Awaryjna wypłata gotówki zagranicą

równowartość 175,00 USD

równowartość 175,00 USD

15

Zmiana limitu wydatków na pisemny wniosek Posiadacza

0,00 PLN

0,00 PLN

16

Ubezpieczenie „Ochrona Posiadacza karty”

0,15% kwoty limitu kredytowego miesięcznie

0,15% kwoty limitu kredytowego miesięcznie

60,00 PLN

60,00 PLN

3,00 PLN

3,00 PLN

3,00 PLN

3,00 PLN

18

Dostarczenie karty lub koperty z numerem PIN przesyłką kurierską na Ŝyczenie klienta
(karta i PIN wysyłane osobnymi przesyłkami, płatne oddzielnie)
Zmiana numeru PIN przez klienta55

19

Wydrukowanie mini wyciągu w bankomacie5

17

5

20

Sprawdzenie dostępnego salda w bankomacie

2,00 PLN

2,00 PLN

21

Wygenerowanie nowego numeru PIN

25,00 PLN

35,00 PLN

22

Opłata za automatyczna spłatę zadłuŜenia z rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego

0,00 PLN

0,00 PLN

23

Opłata za przystąpienie do usługi „Plan Spłat – wygodna rata”
Opłata za sporządzenie Porozumienia i aneksu ustalającego nowe warunki spłaty po
upływie daty waŜności karty

0,00 PLN
0,2% od kwoty kredytu; min.30,00 PLN, maks.
150,00 PLN

0,00 PLN
0,2% od kwoty kredytu; min.30,00 PLN, maks. 150,00
PLN

24

XI KREDYT MIESZKANIOWY, KONSOLIDACYJNY, POśYCZKA HIPOTECZNA

2

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku (po pozytywnej weryfikacji wniosku
zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu/poŜyczki / w przypadku rezygnacji
Klienta nie podlega zwrotowi)
Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego

2,0% kwoty kredytu

3

Prowizja za udzielenie kredytu konsolidacyjnego i poŜyczki hipotecznej

3,0% kwoty kredytu

4

Opłata za przegląd księgi wieczystej

80,00 PLN

5

Opłata za inspekcję nieruchomości (za kaŜdą dokonaną inspekcję)
Prowizja za uruchomienie kredytu/poŜyczki przed ustanowieniem docelowego
zabezpieczenia w postaci hipoteki
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt Kredytobiorcy

200,00 PLN

1

6
7
8
9
10
11
12
5

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek klienta
Zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – nie dot. wykreślenia hipoteki po
całkowitej spłacie zobowiązania
PodwyŜszenie kwoty kredytu/poŜyczki na wniosek Klienta
Inne zmiany warunków umowy kredytu/poŜyczki wymagające podpisania aneksu a nie
wyszczególnione w Taryfie
Sporządzenie aneksu do umowy kredytu/poŜyczki dot. wydłuŜenia terminu dostarczenia

100,00 PLN

0,3% od kwoty kredytu/poŜyczki
500,00 PLN
100,00 PLN
40,00 PLN
1,5% jednorazowo od kwoty podwyŜszenia, min.400,00 PLN
do 250,00 PLN
0,00 PLN

Usługa dostępna w bankomatach PLUS BANK S.A. oraz niektórych bankomatach obcych banków.

11

do Banku odpisu z księgi wieczystej na skutek przedłuŜenia ubezpieczenia z tytułu
podwyŜszonego ryzyka braku spłaty kredytu/poŜyczki w okresie do czasu
uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz Banku

XII KREDYT W RACHUNKU

1

Prowizja za udzielenie limitu kredytowego w rachunku

Konto
STUDENT

Konto
MM

Konto
KOMFORT

Konto
START

nie otwiera się nowych rachunków kredytowych

Konto
EFEKT

Konto
LIDER

Konto Plus

1,00%
od kwoty
limitu

2,0%
od kwoty
limitu

0,00 PLN

1,50% od
kwoty limitu,
min 40 PLN

2,00% od
kwoty limitu
min 40 PLN

1,50% od
kwoty limitu,
min 40 PLN

2,75 % od
kwoty limitu,
min 40 PLN

2,75 % od
kwoty limitu,
min 40 PLN

2,75 % od
kwoty limitu,
min 40 PLN

1,50% od
kwoty, o
którą
podwyŜszon
o limit, min
45,00 PLN

1,50% od
kwoty, o którą
podwyŜszono
limit, min
45,00 PLN

1,50% od
kwoty, o
którą
podwyŜszono
limit, min
45,00 PLN

Prowizja za odnowienie (prolongatę) udzielonego limitu kredytowego w rachunku:

2

 na standardowych warunkach
* w przypadku jednoczesnego odnowienia i podwyŜszenia, pobierana jest jedna prowizja
od kwoty po podwyŜszeniu
** pobierana przy regulaminowym obniŜeniu limitu (spłata w ratach)

 spłacanego w ratach
(na wniosek Klienta lub warunkowe)

3

Prowizja za podwyŜszenie limitu kredytowego
(w innym terminie niŜ odnowienie)

2,75% od
kwoty
limitu,
min 40
PLN

1,75% od
kwoty
limitu,
min 40
PLN
2,75% od
kwoty
limitu,
min 40
PLN

1,75% od
kwoty limitu,
min 40 PLN

2,75% od
kwoty limitu,
min 40 PLN

1,75% od
kwoty
limitu,
min 40
PLN
2,75% od
kwoty
limitu,
min 40
PLN

brak moŜliwości podwyŜszenia

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie limitu kredytowego
4

 do kwoty limitu 2000,00 PLN

nie otwiera się nowych rachunków kredytowych

20 PLN

 od 2000,01 do 10 000 PLN kwoty limitu

nie otwiera się nowych rachunków kredytowych

40 PLN

 od 10 000,01 PLN kwoty limitu

nie otwiera się nowych rachunków kredytowych

60 PLN

0,00 PLN

5

Przekształcenie rachunku kredytowego ze wspólnego na indywidualny

1,5% kwoty limitu min 40,00 PLN

nie dotyczy

6

Przekształcenie rachunku kredytowego z indywidualnego na wspólny

50,00 PLN

nie dotyczy

7

30,00 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy

10

Opłata roczna za przystąpienie do programu ochrony ubezpieczeniowej
Dodatkowa prowizja za udzielenie limitu kredytowego w drodze jednorazowego
odstępstwa
Dodatkowa prowizja za podwyŜszenie limitu kredytowego w innym terminie niŜ
odnowienie w drodze jednorazowego odstępstwa
Przejęcie długu po śmierci klienta

11

ObniŜenie kwoty limitu kredytowego w innym terminie niŜ odnowienie

8
9

nie otwiera się nowych rachunków kredytowych

od 0,50% do 1,5% od kwoty
limitu kredytu

brak moŜliwości podwyŜszania

1,5 % od kwoty limitu kredytu

nie dotyczy

0,00 PLN
0,00 PLN
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XIII OPŁATA PRZYGOTOWAWCZA I PROWIZJA ZA UDZIELENIE POZOSTAŁYCH KREDYTÓW
1. KREDYT GOTÓWKOWY
1)

Prowizja za udzielenie kredytu

do 10,00% od kwoty udzielonego kredytu

2. KREDYT RATALNY
1)

Prowizja za udzielenie kredytu

do 10% od kwoty udzielonego kredytu*
*wysokość prowizji zaleŜy od umów zawartych z placówkami handlowymi oferującymi towary lub usługi w
ramach kredytu ratalnego PLUS BANK S.A.

3. POZYCZKA LOMBARDOWA
1)

Opłata przygotowawcza

2)

Prowizja za udzielenie poŜyczki

100,00 PLN
1% od kwoty udzielonej poŜyczki

4. UDZIELENIE INNEGO KREDYTU NIś W OFERCIE BANKU
Prowizja za udzielenie kredytu

XIV INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW
KREDYTOWYCH

1

Sporządzenie aneksu do umowy wprowadzającego zmianę formy/rodzaju prawnego
zabezpieczenia spłaty kredytu

2

Zmiana daty płatności rat kredytu (nie dotyczy renegocjacji i restrukturyzacji kredytu):
 na wniosek Klienta
 na wniosek Banku

3

Zmiana warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy w formie aneksu (z wyłączeniem
restrukturyzacji oraz pkt.24 w Rozdziale X Karta kredytowa)

4

Sporządzenie aneksu restrukturyzacyjnego do umowy ustalającego nowe warunki spłaty
naleŜności przed rozwiązaniem umowy

5

Sporządzenie umowy przystąpienia do długu/przejęcia długu w tym wykreślenie/zmiana
współkredytobiorcy/współwłaściciela (czynne)

6

Przystąpienie do długu po śmierci kredytobiorcy

7
8

Sporządzenie umowy przystąpienia do długu/przejęcia długu dla kredytów
windykowanych
(po rozwiązaniu umowy)
Porozumienie/ugoda ustalające nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po
rozwiązaniu umowy kredytowej, tzw. restrukturyzacja)

do 10% od kwoty udzielonego kredytu
KREDYT MIESZKANIOWY,
KONSOLIDACYJNY, POśYCZKA
HIPOTECZNA

KREDYT SAMOCHODOWY6, GOTÓWKOWY,
RATALNY, POśYCZKA LOMBARDOWA,
KREDYT W RACHUNKU, KARTY KREDYTOWE

1,5% od kwoty pozostającej do spłaty,
min. 250,00 PLN
maks. 1000,00 PLN

1,5% od kwoty pozostającej do spłaty,
min. 100,00 PLN
maks. 250,00 PLN

150,00 PLN
0,00 PLN
1,5% od kwoty pozostającej do spłaty,
min. 250,00 PLN
maks. 500,00 PLN
0,2% od kwoty kredytu,
min 30,00 PLN
maks 150 PLN

50,00 PLN
0,00 PLN
1,5% od kwoty pozostającej do spłaty,
min. 100,00 PLN
maks. 250,00 PLN
0,2% od kwoty kredytu,
min 30,00 PLN
maks 150 PLN

400,00 PLN

250,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN
0,2% nie mniej niŜ 10,00 i nie więcej niŜ 100,00 PLN
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 dla kredytów do 60.000 PLN
 dla kredytów powyŜej 60.000 PLN

0,2% od kwoty zadłuŜenia, min. 50,00 PLN
0,2% od kwoty zadłuŜenia, min. 100,00 PLN

Wcześniejsza spłata kredytu:
 częściowa – prowizja pobierana od kwoty dokonanej nadpłaty w ciągu pięciu
pierwszych lat spłaty kredytu, (licząc od dnia uruchomienia)
 całkowita
9

10

UWAGA:
 prowizja nie jest pobierana w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytów
udzielonych od 18.12.2011 r. (nie dotyczy kredytów hipotecznych)
 prowizja nie jest pobierana za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu w przypadku
kredytów:
– konsumenckich w kwocie do 80 000 PLN udzielonych do dnia 17.12.2011 r.
– udzielonych od dnia 18.12.2011 r. (nie dotyczy kredytów hipotecznych)
Przelew środków z tytułu nadpłaty powstałej na rachunku kredytowym, dokonywany na
zlecenie klienta z jego rachunku kredytowego:
 na rachunek w PLUS BANK S.A.
 na rachunek w obcym banku

0,5% kwoty dokonanej nadpłaty

0,2% kwoty dokonanej nadpłaty

1,5% kapitału pozostającego do spłaty,
min. 600,00 PLN

1,0% kapitału pozostającego do spłaty,
min. 100,00 PLN

0,50 PLN
5,00 PLN

0,50 PLN
5,00 PLN

11

Spłata raty kredytu Poleceniem Zapłaty

0,00 PLN

12

Realizacja odwołania Polecenia Zapłaty

5,00 PLN

13

Automatyczne pobranie z rachunku kwoty wymagalnej

0,00 PLN

XV MONITY
1

Wysłanie monitu
(niewymagającego podpisu ze strony Banku)

15,00 PLN

6,00 USD

4,00 EUR

3,00 GBP

4

Wysłanie wezwania do zapłaty po rozwiązaniu umowy

30,00 PLN

12,00 USD

8,00 EUR

6,00 GBP

5

Zawiadomienie o moŜliwości przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z
przeterminowaniem spłaty

0,00 PLN

XVI ZAŚWIADCZENIA I OPINIE BANKOWE
RACHUNKI KREDYTOWE
1
2
3
4
5

Wystawienie opinii bankowej dotyczącej pojedynczego kredytu na wniosek klienta
Wystawienie zaświadczenia informującego o posiadaniu rachunku kredytowego w PLUS
BANK S.A.
Wydanie na wniosek klienta opinii bankowej dotyczącej jego dotychczasowej współpracy
z Bankiem w zakresie obsługi wszystkich rachunków kredytowych i depozytowych
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o spłacie kredytu i/lub informacji o
spłaconym kredycie lub spłaconej kwocie kredytu obejmującego wykaz spłaconych
odsetek oraz kapitału (dotyczy takŜe kredytów windykowanych)
Wydanie zaświadczenia o łącznej kwocie zapłaconych w roku podatkowym odsetek z

100,00 PLN
30,00 PLN
350,00 PLN
150,00 PLN
80,00 PLN
14

tytułu zaciągniętego kredytu z przeznaczeniem dla Urzędu Skarbowego
6

Wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu (rozliczenie kredytu) – wydawane bez opłat w
przypadku, gdy kredytobiorca nie otrzymał rozliczenia wysłanego mu automatycznie po
całkowitej spłacie kredytu

7

Wydanie odpisów i duplikatów: umowy, harmonogramu, zaświadczeń i opinii

0,00 PLN
100,00 PLN

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
1

Wydanie opinii bankowej o posiadanych rachunkach bankowych (obroty, salda, linie
kredytowe)

100,00 PLN

2

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku prowadzonego w PLUS BANK S.A.

30,00 PLN

3

Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej operacji na rachunku bankowym*
*za kaŜdą pozycję na wyciągu

3,00 PLN

4

Udzielenie na wniosek posiadacza rachunku lub osoby upowaŜnionej informacji o stanie
salda na rachunku w formie:
 wydruku komputerowego
 pisma o charakterze zaświadczenia

5

6

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji o kliencie i/lub prowadzonych
rachunkach bankowych uprawnionym osobom, organom i instytucjom z wyłączeniem
przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na Ŝądanie:
 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 mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks karny
 osób upowaŜnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz Inspektora nadzoru
bankowego
 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 umoŜliwiających identyfikację posiadaczy
tych rachunków
 SłuŜb ochrony państwa, Agencji Wywiadu, Policji, śandarmerii Wojskowej, StraŜy
Granicznej i SłuŜby Więziennej w związku z postępowaniami sprawdzającymi
prowadzącymi na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych
UWAGA:
 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)
 Dopuszcza się moŜliwość 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
Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku na zlecenie sądu lub prokuratury w sprawie
karnej lub karno skarbowej

5,00 PLN
30,00 PLN

50,00 PLN
(opłata pobierana jednorazowo)

0,00 PLN
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7

Zaświadczenie stwierdzające fakt przekazania darowizn na rzecz Fundacji Polsat

0,00 PLN

8

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu blokady środków na rachunku bankowym

30,00 PLN

9

Inne pisemne informacje dotyczące produktów kredytowych lub depozytowych
wydawane na Ŝyczenie Klienta

100,00 PLN

XVII PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU
(opłaty nie ujęte poniŜej a związane z czynnościami realizowanymi w ramach rachunków są zgodne z opłatami dla produktów pozostających w ofercie Banku)
I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
RODZAJ CZYNNOŚCI BANKOWEJ
1
2
4
5
6

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – opłata pobierana na koniec
kaŜdego miesiąca z wyłączeniem miesiąca, w którym
rachunek został otwarty
Zmiana rodzaju ROR na rachunek pozostający w ofercie
Banku
Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny i
odwrotnie
Blokada środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia umowy kredytu w PLUS BANK S.A.

Konto STUDENT

Konto STANDARD

Konto MM

Konto KOMFORT

od 1 lipca 2010 nie otwiera się
nowych rachunków

nie otwiera się nowych rachunków

od 17 sierpnia 2009 nie otwiera
się nowych rachunków

od 1 lipca 2010 nie otwiera się
nowych rachunków

0,00 PLN

0,00 PLN

7,00 PLN

10,00 PLN

0,00 PLN
20,00 PLN
0,00 PLN

7

Blokada środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia umowy kredytu zawartej przez posiadacza
rachunku w innym banku

1% stanu środków na rachunku w dniu blokady
min. 20,00 PLN, maks. 200,00 PLN

8

Blokada środków na rachunku na rzecz osoby trzeciej

1% stanu środków na rachunku w dniu blokady
min. 20,00 PLN, maks. 200,00 PLN

9

Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do
rachunku (opłata bankowa nie skarbowa)

10

Przeniesienie rachunku bankowego na osobę trzecią

11

12

Dokonanie lub odwołanie zastrzeŜenia dokumentu
toŜsamości dokonywane przez:
 Klienta Banku
 osobę niebędącą Klientem Banku
gdzie Klientem Banku jest osoba fizyczna posiadająca
przynajmniej jeden z produktów kredytowych lub
oszczędnościowych z nierozwiązaną umową.
Ustanowienie, zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek
śmierci

15,00 PLN
1% od kwoty zdeponowanej na rachunku
min. 10,00 PLN, maks. 50,00 PLN

0,00 PLN
30,00 PLN

20,00 PLN

16

II. KARTY DEBETOWE WYDAWANE DO RACHUNKU

1

2

3

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

Przygotowanie karty:
 VISA
 MASTERCARD DEBIT
Koszty związane z wydaniem karty – opłata pobierana w
przypadku odstąpienia od Umowy
UŜytkowanie – opłata miesięczna pobierana na koniec
kaŜdego miesiąca od wydania karty, z wyłączeniem
miesiąca, w którym rachunek został otwarty
 MAESTRO PAY PASS (- karta wycofana z oferty z
dniem 7 stycznia 2014 r.)
 VISA
 MASTERCARD DEBIT
Przygotowanie duplikatu karty
Wznowienie karty
 VISA
 MASTERCARD DEBIT
Wypłata gotówki w bankomatach własnych oraz sieci
EURONET
Wypłata gotówki w bankomatach/kasach obcych:
 w kraju
*Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy w
poprzednim miesiącu rozliczeniowym w stosunku do daty
rozliczenia transakcji wartość rozliczonych transakcji
bezgotówkowych wykonanych kartami debetowymi
wydanymi do rachunku wyniosła min. 500 PLN i:
– średnie saldo na rachunku ROR wyniosło min. 1.500
PLN
lub
– na dzień rozliczenia transakcji Posiadacz rachunku
ROR, posiada prawidłowo obsługiwany kredyt w
rachunku i średnie saldo wykorzystania tego kredytu
w poprzednim miesiącu rozliczeniowym wyniosło
min 1.500 PLN
 za granicą
Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci EURONET
Transakcje bezgotówkowe
Usługa CashBack
ZastrzeŜenie karty zagubionej lub utraconej
Zestawienie transakcji na Ŝyczenie Posiadacza
Dostarczenie karty lub koperty z numerem PIN przesyłką
kurierską na Ŝyczenie Posiadacza
(karta i PIN wysyłane osobnymi przesyłkami, płatne
oddzielnie)

Konto STUDENT

Konto MM

Konto KOMFORT

10,00 PLN
10,00 PLN
30,00 PLN

3,00 PLN
3,00 PLN
3,00 PLN
15,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
3,0% od kwoty operacji min. 6,00 PLN*

3,0% od kwoty operacji min. 10,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,50 PLN
0,00 PLN
10,00 PLN
60,00 PLN
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15

Wygenerowanie nowego numeru PIN dla karty

15,00 PLN

1

Zmiana numeru PIN w bankomacie

3,00 PLN
1

16

Wydrukowanie mini wyciągu w bankomacie

3,00 PLN

17

Sprawdzenie dostępnego salda w bankomacie1

2,00 PLN

III. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA (plusbank24)
Korzystanie z plusbank24 – opłata miesięczna:
 Internet
1
 SMS
 Telefon (IVR, Oddział Telefoniczny)
Przelew na rachunek bankowy prowadzony w PLUS
BANK S.A., złoŜony przez:
 Internet*, SMS, IVR
2
 Oddział Telefoniczny*
* w tym przelew zlecony w ramach akceptacji Ŝądania
płatności usługą Invoobill

3

4

5

6

7

8

Przelew na rachunek bankowy prowadzony w obcym
banku z rachunku w PLUS BANK S.A., złoŜony przez:
 Internet*, SMS, IVR
 Oddział Telefoniczny*
* w tym przelew zlecony w ramach akceptacji Ŝądania
płatności usługą Invoobill
Przelew na rachunek ZUS lub przelew podatkowy,
złoŜony przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny
Przelew ekspresowy SORBNET w kwocie poniŜej
1 mln PLN złoŜony przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny
Utworzenie /modyfikacja/usunięcie odbiorcy krajowego
przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego
przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny
Doładowanie telefonu komórkowego przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny

Konto STUDENT

Konto MM

0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN

Konto KOMFORT
2,00 PLN
2,00 PLN
2,00 PLN

0,00 PLN
2,00 PLN

0,50 PLN
4,00 PLN

0,30 PLN
4,00 PLN

2,50 PLN
4,00 PLN

20,00 PLN
30,00 PLN

0,00 PLN
4,00 PLN

0,00 PLN
4,00 PLN
0,00 PLN
4,00 PLN
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9

10

11

Dodanie/ modyfikacja/usunięcie doładowania cyklicznego
przez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny
Wygenerowanie identyfikatora dla danego UŜytkownika
do wszystkich kanałów w Oddziale
Telefonicznym/Oddziale Operacyjnym:
 pierwszego
 kolejnego
Wygenerowanie hasła dla kanału Internet w Oddziale
Telefonicznym/Oddziale Operacyjnym:
 pierwszego
 kolejnego

0,00 PLN
4,00 PLN

0,00 PLN
2,00 PLN

0,00 PLN
2,00 PLN

12

Wygenerowanie hasła dla pary kanałów Telefon/SMS w
Oddziale Telefonicznym/Oddziale Operacyjnym:
 pierwszego
 kolejnego

0,00 PLN
2,00 PLN

13

Wydanie czytnika kart chipowych

80,00 PLN

14

Wydanie karty chipowej z certyfikatem i startowym
numerem PIN

100,00 PLN

15

Wysyłka karty lub czytnika na terenie kraju

16

Wysyłka karty lub czytnika za granicę

17

Odnowienie certyfikatu na karcie chipowej:
 Internet*
* moŜliwe w sytuacji, gdy dotychczasowy certyfikat na
karcie chipowej jest waŜny

18

ZastrzeŜenie karty chipowej z certyfikatem na wniosek
Klienta:
 Oddział Telefoniczny/Oddział Operacyjny

bez opłat

19

Zablokowanie metody autoryzacji poprzez:
 Internet
 Oddział Telefoniczny/Oddział Operacyjny

0,00 PLN
5,00 PLN

20

Odblokowanie metody autoryzacji w Oddziale
Telefonicznym/Oddziale Operacyjnym

5,00 PLN

bez opłat
250,00 PLN

bez opłat

19

21

SMS wysłany z Banku na zapytanie Klienta zawierający:
 listę wszystkich rachunków
 lista odbiorców krajowych
 saldo rachunku
 informację o rachunku
 n ostatnich transakcji na rachunku
 listę lokat
 formaty komend (lub pojedynczej komendy)

22

SMS z Banku do autoryzacji operacji związanej z
rachunkiem lub UŜytkownikiem

0,00 PLN

23

SMS autoryzujący logowanie

0,50 PLN

24

Aktywacja karty debetowej/kredytowej przez Internet

0,00 PLN

25
26
27

Wysyłka historii transakcji na adres e-mail w trybie
dziennym, tygodniowym lub miesięcznym
Aktywacja usługi powiadomień SMS przez
 Internet
 Oddział Telefoniczny
 Pakiet powiadomień SMS (20 szt)
 Pojedyncze powiadomienie SMS poza pakietem

IV PRZELEWY I ZLECENIA PŁATNICZE W PLN Z
RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
ZLECONE W ODDZIALE BANKU

1

2

0,50 PLN za kaŜdą odpowiedź wysłaną do Klienta

 na rachunek ROR
 na rachunek Konto Biznes (za wyjątkiem przelewu na
rachunek ZUS, US i organów egzekucyjnych)
 na rachunek bankowy prowadzony w obcym banku (za
wyjątkiem przelewu na rachunek ZUS, US i organów
egzekucyjnych)
 na rachunek ZUS i US
 na rachunek organu egzekucyjnego (dotyczy równieŜ
przelewów z rachunku lokaty terminowej)
 na cele charytatywne – dotyczy organizacji wskazanych
na stronie www.mpips.gov.pl
 na rachunek karty kredytowej w PLUS BANK S.A.
 na rachunek Konta Oszczędnościowego GROSIK
 na rachunek kredytowy w PLUS BANK S.A.
 na rachunek lokaty terminowej
Realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela
prowadzony w obcym banku

0,00 PLN
0,00 PLN
2,00 PLN
3,00 PLN
0,17 PLN

Konto STUDENT

Konto STANDARD

Konto MM

Konto KOMFORT

0,50 PLN

Realizacja przelewu w PLN:
1,00 PLN

1,00 PLN

0,00 PLN

2,00 PLN

4,00 PLN

4,00 PLN

2,00 PLN

4,00 PLN

5,00 PLN

4,00 PLN

4,00 PLN

4,00 PLN

6,00 PLN

6,00 PLN

5,00 PLN

2,00 PLN

1,00 PLN

20,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
1,00 PLN

2,00 PLN
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3
4
5
6
7

8
9

10

11
12
13
14
15

Realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela
prowadzony w PLUS BANK S.A.
Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty
Aktualizacja polecenia zapłaty
Przelew na rachunek bankowy prowadzony w obcym
banku z rachunku lokaty terminowej
Przelew i zlecenie jednorazowe na rachunek bankowy
prowadzony w obcym banku z rachunku A’vista w
walucie określonej dla rachunku
Zlecenie jednorazowe na rachunek bankowy prowadzony:
 w PLUS BANK S.A.
 w obcym banku
Ustanowienie zlecenia stałego
Realizacja zlecenia stałego* na rachunek bankowy
prowadzony:
 w PLUS BANK S.A.
 w obcym banku
* dotyczy takŜe zleceń zdefiniowanych przez plusbank24
Zmiana zlecenia stałego realizowanego na rachunek w
obcym banku
Odwołanie zlecenia stałego realizowanego na rachunek w
obcym banku
Wysłanie powiadomienia o braku realizacji zlecenia
stałego
Sporządzenie wtórnika zrealizowanej transakcji
Przelew w systemie SORBNET:
 dla kwoty poniŜej 1 000 000,00 PLN
 dla kwoty minimum 1 000 000,00 PLN

0,00 PLN
3,00 PLN
0,00 PLN
4,00 PLN
1,50 USD

1,50 EUR

1,50 GBP

0,00 PLN
4,00 PLN
0,00 PLN

1,50 PLN
5,00 PLN
2,00 PLN

1,50 PLN
4,00 PLN
2,00 PLN

0,00 PLN
4,00 PLN
1,00 PLN

0,00 PLN
1,00 PLN

0,00 PLN
2,00 PLN

0,00 PLN
1,50 PLN

0,00 PLN
1,50 PLN

2,00 PLN
5,00 PLN
5,00 PLN
5,00 PLN
30,00 PLN
30,00 PLN

V KREDYT SAMOCHODOWY6
1
2
3

4

6

WypoŜyczenie Karty Pojazdu na wniosek kredytobiorcy w
trakcie trwania umowy kredytowej
Zmiana waluty kredytu
Zmiana przedmiotu kredytowania
Wydanie na wniosek klienta zgody banku na:
 wymianę lub wydanie zatrzymanego dowodu
rejestracyjnego
 wyjazd poza granice RP
 montaŜ instalacji gazowej, haka
 zmiana przeznaczenia pojazdu (osobowy, cięŜarowy)
 zmiany błędnych numerów nadwozia

40,00 PLN
2% od kapitału pozostającego do spłaty, min. 100,00 PLN
250,00 PLN

25,00 PLN za kaŜdą czynność

Dotyczy umów kredytowych zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. włącznie
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