Wyciąg z „Tabeli prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze GETIN Banku” wg stanu na 10.01.2013

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY
KONTO GETIN UP / GETIN UP Z USŁUGĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ GETIN BANKU*
KONTO SŁONECZNE / SŁONECZNE Z USŁUGĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ GETIN BANKU (dla Klientów w wieku min. 55 lat)*
*forma: „bankowość elektroniczna Getin Banku” użyta w niniejszej Tabeli dotyczy zarówno kanału internetowego GB24 jak i Bankowości Internetowej Getin Banku; od dnia 23.10.2012 brak
możliwości zawierania nowych umów o GB24/nowych umów pakietowych z GB24; do 8.01.2013 włącznie Konto Getin UP / Getin UP z usługą bankowości elektronicznej Getin Banku
funkcjonowało pod nazwą Konto Optymalne Plus/Konto Optymalne Plus z usługą bankowości elektronicznej Getin Banku

rodzaj czynności

opłaty i prowizje

1/ Otwarcie rachunku
bez opłat
2/ Prowadzenie rachunku - miesięcznie (opłata pobierana 11. dnia każdego miesiąca):
- Konto Getin UP / Getin UP z usługą bankowości elektronicznej Getin Banku
bez opłat lub 9,99 zł**
bez opłat lub 7,99 zł***
- Konto Słoneczne / Słoneczne z usługą bankowości elektronicznej Getin Banku
** opłata nie jest pobierana gdy w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi
wydanymi do rachunku na łączną kwotę min. 300 zł, dla Klientów do ukończenia 25 roku życia opłata nie jest pobierana gdy w ciągu poprzedniego
miesiąca kalendarzowego zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi wydanymi do rachunku na łączną kwotę min. 100 zł
*** opłata nie jest pobierana gdy w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego wystąpiły wpływy z innego banku na rachunek na łączną kwotę
min. 500 zł lub zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi wydanymi do rachunku na łączną kwotę min. 300 zł
3/ Wpłata gotówkowa na rachunek
bez opłat
4/ Wypłata gotówkowa:
- w kwocie do 10 tys. zł dokonywana na podstawie asygnaty
bez opłat
- w kwocie powyżej 10 tys. zł dokonywana na podstawie asygnaty
bez opłat
- niezrealizowanie wypłaty gotówkowej podlegającej awizacji w uzgodnionym terminie
0,20% kwoty awizowanej, nie mniej niż 49,99 zł
5a/ Wykonanie dyspozycji w formie przelewu na rachunek w Banku
bez opłat
5b/ Wykonanie dyspozycji w formie przelewu na rachunek w innym banku (elixir, SORBNET od 1 mln zł):
- standardowy
5,99 zł
- SMS Serwis
bez opłat
- przelew elektroniczny
bez opłat
- przelew telefoniczny (Getin Phone)
2,49 zł
Opłaty nie pobiera się od przelewów na cele charytatywne (z wyłączeniem przelewów realizowanych za pomocą kanałów elektronicznych i SORBNET).
5c/ Przelew SORBNET w kwocie poniżej 1 mln zł
49,99 zł
5d/ Zlecenie z odroczonym terminem płatności poprzez bankowość elektroniczną Getin Banku (przelew odroczony)
bez opłat
6a/ Wykonanie czynności zleconych:
- stałych o jednolitej kwocie
bez opłat
- stałych o zmieniającej się kwocie przesyłanych do Banku przez wierzyciela
1,99 zł
- stałych o zmieniającej się kwocie dostarczanych przez Klienta osobiście
4,99 zł
- jednorazowych (opłaty nie pobiera się od czynności realizowanych poprzez bankowość elektroniczną Getin Banku)
5,99 zł
4,99 zł
6b/ Przyjęcie lub zmiana zlecenia stałego w placówce Banku
6c/ Przyjęcie lub zmiana zlecenia stałego wykonana telefonicznie (Getin Phone)
2,99 zł
6d/ Przyjęcie lub zmiana zlecenia stałego wykonana poprzez bankowość elektroniczną Getin Banku
bez opłat
7/ Polecenie zapłaty (opłaty pobierane są od dłużnika):
- obciążenie rachunku dłużnika kwotą otrzymanego polecenia zapłaty i przekazanie środków
bez opłat
na rachunek wierzyciela prowadzony w Getin Noble Banku SA
- obciążenie rachunku dłużnika kwotą otrzymanego polecenia zapłaty i przekazanie środków
0,70 zł
na rachunek wierzyciela prowadzony w innym banku
- przyjęcie od dłużnika zgody do obciążenia rachunku poleceniem zapłaty
bez opłat
8/ Dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów bankowych, dokumentów tożsamości, itp.
14,99 zł od każdego dokumentu
9/ Za gotowość świadczenia usług bankowych na podstawie dyspozycji przekazywanych telefonicznie (na hasło)
bez opłat
10/ Usługa dostępu do konta z wykorzystaniem kanałów elektronicznych (opłata pobierana z góry 11. dnia każdego mies.):
- wyłącznie kanał internetowy
bez opłat
- SMS Serwis oraz Internet (łącznie)
3,99 zł
- SMS Serwis
3,99 zł
11/ Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:
- za bieżący rok
49,99 zł
- za każdy poprzedni rok
49,99 zł
12/ Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego lub odpisu jednego dokumentu księgowego (od odpisu)
19,99 zł
13/ Sporządzenie zbiorczego wyciągu miesięcznego:
- 1 raz w miesiącu łącznie z jego wysłaniem drogą elektroniczną
bez opłat
- 1 raz w miesiącu do odbioru osobistego w placówce Banku
bez opłat
- 1 raz w miesiącu łącznie z jego wysłaniem listownym (bez opłat dla rachunków otwartych do 14.06.2011 włącznie)
2,99 zł
14/ Wyciąg w formie historii operacji generowanej samodzielnie przez Klienta z wykorzystaniem usługi
bez opłat
bankowości elektronicznej Getin Banku
15/ Sporządzenie wyciągu po każdej zmianie salda (opłata pobierana 5. dnia każdego miesiąca)
29,99 zł
16/ Sporządzenie opinii bankowej
49,99 zł
17/ Sporządzenie i wysłanie zaświadczenia o zablokowaniu rachunku
49,99 zł
18/ Sporządzenie i wysłanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku/rachunkach na wskazany dzień
29,99 zł
19/ Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków na wypadek śmierci:
- przyjęcie dyspozycji
19,99 zł
- zmiana dyspozycji
19,99 zł
20/ Wysłanie/wykonanie:****
- monitu telefonicznego
4,99 zł
- monitu pisemnego o powstaniu niedozwolonego salda debetowego
25 zł
- monitu SMS o powstaniu niedozwolonego salda debetowego
1,99 zł
- wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty (pobierane od każdej wysyłki)
30 zł
21/ Zmiana pakietu
bez opłat
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22a/ Ubezpieczenie NNW – opłata pobierana na dwa miesiące przed rozpoczęciem każdego miesiąca ochrony
19,99 zł
(opłata pobierana na początku pierwszego dnia, w którym środki dostępne stanowią co najmniej kwotę pobieranej opłaty)
22b/ Ubezpieczenie NNW życie – opłata pobierana na dwa miesiące przed rozpoczęciem każdego miesiąca ochrony
(opłata pobierana na początku pierwszego dnia, w którym środki dostępne stanowią co najmniej kwotę pobieranej opłaty):
- wariant I
9,99 zł
- wariant II
19,99 zł
- wariant III
29,99 zł
22c/ Ubezpieczenie „Pakiet Zdrowia” - opłata pobierana na miesiąc przed rozpoczęciem każdego mies. ochrony
(opłata pobierana na początku pierwszego dnia, w którym środki dostępne stanowią co najmniej kwotę pobieranej opłaty):
- Pakiet Zdrowia Indywidualny
38,99 zł
- Pakiet Zdrowia Rodzinny
89,99 zł
- Pakiet Zdrowia PLUS Indywidualny
58,99 zł
- Pakiet Zdrowia PLUS Rodzinny
139,99 zł
- Pakiet Zdrowia Senior
29,99 zł
Ubezpieczenie wskazane w punkcie 22a jest wycofane z oferty a ubezpieczenia wskazane w punktach 22b-c są fakultatywne.
23/ Opłata dodatkowa za wysłanie pisma priorytetem
8,99 zł
24/ Opłata za ustalenie przez Bank nowego adresu Klienta
49,99 zł
(na skutek niewykonania przez Klienta obowiązku poinformowania Banku o zmianie danych adresowych)
25/ Opłata za uwspólnienie rachunku/rachunków
(opłata za uwspólnienie rachunków jest pobierana za wykonanie czynności jednokrotnie niezależnie od liczby
19,99 zł
posiadanych rachunków pod warunkiem prowadzenia uwspólnianych rachunków w tej samej konfiguracji własności)
26/ Opłata za ustanowienie/modyfikację/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku/rachunków
(opłata za ustanowienie/modyfikację/odwołanie pełnomocnictwa do rachunków jest pobierana za
19,99 zł
wykonanie czynności jednokrotnie niezależnie od liczby posiadanych rachunków pod warunkiem
prowadzenia rachunków, do których odnosi się pełnomocnictwo w tej samej konfiguracji własności)
27/ Opłata za sporządzenie i przekazanie powiadomienia o niezrealizowaniu zlecenia stałego/
jednorazowego/ przelewu odroczonego/ polecenia zapłaty:
- wysyłka listem (opłata pobierana w ciężar rachunku, którego brak realizacji zlecenia dotyczy)
4,99 zł za każde powiadomienie
- komunikat w Bankowości Internetowej Getin Banku
bez opłat
(dotyczy tylko rachunku udostępnionego w Bankowości Internetowej Getin Banku)
28/ Usługa SMS Info dla Bankowości Internetowej Getin Banku – Pakiet Podstawowy:
- miesięczna opłata za pakiet - opłata nie jest pobierana przy pierwszym okresie rozliczeniowym (liczonym od
3,99 zł
dnia aktywacji usługi do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego); opłata pobierana z góry 1. dnia każdego
miesiąca, w ciężar rachunku wskazanego przez Klienta; za usługę pobierana jest jedna opłata, niezależnie od
liczby rachunków wybranych w ramach usługi; liczba dostępnych bezpłatnych wiadomości jest stała, niezależnie
od liczby rachunków wybranych w ramach usługi (wiadomości SMS - 30, wiadomości e-mail - bez ograniczeń)
- opłata za każdą wiadomość SMS poza pakietem - pobierana 1. dnia każdego miesiąca za SMS wykorzystane
0,29 zł
w poprzednim miesiącu (dotyczy również pierwszego okresu rozliczeniowego) wraz z miesięczną opłatą za
usługę SMS Info wskazaną powyżej pobieraną za bieżący miesiąc, w ciężar rachunku wskazanego przez Klienta

KARTY DEBETOWE DO RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH
rodzaj czynności

opłaty i prowizje

1a/ Opłata za wydanie i wznowienie karty Visa Electron lub MasterCard lub MasterCard Platinum lub MasterCard NFC

bez opłat
50 zł
w okresie od 10.01.2013 do 31.03.2013
pobierana jest obniżona opłata
promocyjna w wysokości 10 zł
10 zł

1b/ Opłata za wydanie i wznowienie karty MasterCard Display
1c/ Opłata za wydanie i wznowienie karty MasterCard Sticker
2a/ Opłata za obsługę karty Visa Electron (pobierana za każdy miesiąc ważności karty, niezależnie od daty jej aktywowania):
- gdy w ciągu mies. kalendarzowego zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe dokonane kartą na kwotę min. 300 zł
- gdy w ciągu mies. kalendarzowego nie zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe dokonane kartą na kwotę min. 300 zł
2b/ Opłata za obsługę karty MasterCard lub MasterCard Display
(pobierana za każdy miesiąc ważności karty, niezależnie od daty jej aktywowania):
- gdy w ciągu mies. kalendarzowego zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe dokonane kartą na kwotę min. 100 zł
- gdy w ciągu mies. kalendarzowego nie zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe dokonane kartą na kwotę min. 100 zł
2c/ Opłata za obsługę karty MasterCard Platinum
(pobierana za każdy miesiąc ważności karty, niezależnie od daty jej aktywowania):
- gdy w ciągu mies. kalendarzowego zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe dokonane kartą na kwotę min. 500 zł
- gdy w ciągu mies. kalendarzowego nie zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe dokonane kartą na kwotę min. 500 zł
2d/ Opłata za obsługę karty MasterCard NFC lub MasterCard Sticker
3/ Opłata za pakiet ubezpieczeń dla karty MasterCard Display (nie dotyczy pozostałych kart)
4/ Prowizja od transakcji bezgotówkowych
5/ Prowizja od wypłat gotówki w kraju (w przypadku kart MasterCard NFC i MasterCard Sticker
funkcjonalność uzależniona od organizacji płatniczej oraz technicznych możliwości bankomatu):
- bankomaty sieci Euronet Polska Sp. z o.o.
- pozostałe wypłaty gotówki - przy użyciu karty Visa Electron
- pozostałe wypłaty gotówki - przy użyciu karty MasterCard lub MasterCard Display lub MasterCard NFC lub MasterCard Sticker
- pozostałe wypłaty gotówki - przy użyciu karty MasterCard Platinum
6/ Prowizja od wypłat gotówki za granicą (w przypadku kart MasterCard NFC i MasterCard Sticker
funkcjonalność uzależniona od organizacji płatniczej oraz technicznych możliwości bankomatu)
7/ Opłata za sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie (w przypadku kart MasterCard NFC i MasterCard
Sticker funkcjonalność uzależniona od organizacji płatniczej oraz technicznych możliwości bankomatu)
8/ Opłata za zmianę kodu PIN
9/ Opłata za zastrzeżenie karty
10/ Prowizja za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rozliczeniowa karty
11/ Opłata za przesłanie karty oraz kodu PIN kurierem (nie dotyczy karty MasterCard NFC)

bez opłat
5 zł

bez opłat
3,99 zł

bez opłat
4,99 zł
bez opłat
bez opłat
bez prowizji

bez prowizji
4,50%, nie mniej niż 5 zł
3,50%, nie mniej niż 5 zł
bez prowizji
4,50%, nie mniej niż 10 zł
0,99 zł
bez opłat
bez opłat
bez prowizji
34,99 zł
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LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM
rodzaj czynności

opłaty i prowizje

1a/ Prowizja bankowa za przyznanie/przedłużenie limitu kredytowego pobierana w całości w dniu postawienia limitu do
1% przyznanego limitu kredytowego
dyspozycji - dla limitów kredytowych przyznanych od 9.01.2013 (nie dotyczy limitu kredytowego w Koncie Słonecznym)
min. 50 zł
1b/ Prowizja bankowa za podwyższenie kwoty limitu kredytowego - dla limitów kredytowych przyznanych 1% kwoty podwyższenia limitu kredytowego
min. 50 zł
od 9.01.2013 (nie dotyczy limitu kredytowego w Koncie Słonecznym)
1c/ Prowizja bankowa za postawienie środków do dyspozycji Klienta pobierana (w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego) za
0,25% kwoty udzielonego kredytu
każdy miesiąc okresu kredytowania - dla oferty Konto Słoneczne / Słoneczne z usługą bankowości elektronicznej Getin Banku lub
(nie mniej niż 2 zł) miesięcznie
przyznanych przed 9.01.2013 limitów kredytowych dla Konta Getin UP / Getin UP z usługą bankowości elektronicznej Getin Banku
2/ Opłaty windykacyjne pobierane od kredytobiorców limitu kredytowego w ROR:
- opłata za wystawiony monit papierowy
25 zł****
- opłata za wystawione wezwanie do zapłaty oraz ostateczne wezwanie do zapłaty
30 zł****
- opłata za monit telefoniczny
4,99 zł****
- opłata za monit SMS
1,99 zł****
- opłata za wizytę terenową
110 zł****
- opłata za wystawienie BTE
60 zł****
opłaty za dochodzenie wymagalnych
należności Banku przez zewn. firmę
- opłata za windykację przez firmę zewnętrzną
windykacyjną w wys. wg kosztów rzeczywiście
poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż
17% kwoty wymagalnej należności Banku
30 zł
3/ Zaświadczenie o spłacie limitu kredytowego
**** Bank może prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów tel., SMS’ów) wysyłaniem pism (w postaci monitów papierowych i wezwań do zapłaty) i wizytami
terenowymi. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta. Każde kolejne działanie jest podejmowane przez Bank nie wcześniej niż dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu
poprzedniego działania, za wyj. sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty. W pierwszej kolejności podejmowane są działania związane z monitoringiem telefonicznym (rozmowy tel.,
SMS’y) oraz pisemnym (monity papierowe, wezwania do zapłaty), przy czym łączna suma opłat za działania związane z monitoringiem telefonicznym i pisemnym nie może przekroczyć w danym
mies. kwoty 200 zł dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego, przy czym Bank pobiera opłatę max. za 3 pierwsze monity tel. wykonane w danym mies. Jeżeli środki te nie
przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, podejmowane są kolejne działania w postaci wizyt negocjatora terenowego – z zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie
ww. czynności nie może przekroczyć w danym mies. kwoty 400 zł dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego. Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej
kolejności, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi.

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE, RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY TOP
TERMINOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ZŁOTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
rodzaj czynności

opłaty i prowizje

1/ Otwarcie rachunku bankowego
bez opłat
2/ Prowadzenie rachunku terminowego, TOP, Konta Oszczędnościowego**
bez opłat
2’/ Prowadzenie rachunku Konta Oszczędnościowego dla kredytów detalicznych
9,99 zł miesięcznie
3/ Wpłata gotówkowa na rachunek
bez opłat
4a/ Wypłata gotówkowa z terminowego rachunku oszczędnościowego
bez opłat
4b/ Wykonanie dyspozycji w formie przelewu z terminowego rachunku oszczędnościowego na rachunek w Banku
bez opłat
4c/ Wykonanie dyspozycji w formie przelewu z terminowego rachunku oszczędnościowego na rachunek w
innym banku (elixir, SORBNET od 1 mln zł) - przelew standardowy (w tym składany telefonicznie – Getin
5,99 zł
Phone; opłaty nie pobiera się od przelewów na cele charytatywne, z wyłączeniem przelewów SORBNET)
4d/ Przelew SORBNET z terminowego rachunku oszczędnościowego w kwocie poniżej 1 mln zł
49,99 zł
Punktów 4a-d nie stosuje się dla rachunków TOP i Kont Oszczędnościowych**.
5a/ Wypłata środków z rachunku oszczędnościowego TOP (Twój Oszczędnościowy Program) / Konta Oszczędnościowego**:
• wypłata gotówkowa (także awizowana):
- pierwsza w miesiącu kalendarzowym
bez opłat*
- druga i kolejne w miesiącu kalendarzowym
9,99 zł
• przelew (standardowy, w tym składany telefonicznie - Getin Phone, elektroniczny, odroczony lub w formie zlec. stałego):
- pierwszy w miesiącu kalendarzowym (na rachunek w Getin Noble Banku SA lub w innym banku)
bez opłat*
- drugi i kolejne w miesiącu kalendarzowym (na rachunek w Getin Noble Banku SA lub w innym banku)
9,99 zł
• przelew SORBNET (standardowy, w tym składany telefonicznie - Getin Phone lub elektroniczny):
- w kwocie poniżej 1 mln zł
49,99 zł
- w kwocie od 1 mln zł
bez opłat
9,99 zł
• przelew na Urząd Skarbowy i ZUS
* Bank pobierze opłatę za realizację tej operacji w wysokości 9,99 zł i następnie zwróci ją na rachunek Klienta do 6. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.
Opłaty nie pobiera się od przelewów środków z rachunku dokonywanych na cele charytatywne (z wyłączeniem bankowości elektronicznej Getin Banku i SORBNET).
5b/ Wypłata środków z Konta Oszczędnościowego dla kred. detal. (dot. zarówno wypłat gotówkowych jak i bezgotówkowych)
bez opłat
6a/ Sporządzanie zbiorczego wyciągu miesięcznego 1 raz w miesiącu łącznie z jego wysłaniem listownym
bez opłat
(dotyczy Konta Oszczędnościowego dla kredytów detalicznych)
6b/ Sporządzanie z rachunku TOP / Konta Oszczędnościowego** zbiorczego wyciągu miesięcznego 1 raz w
2,99 zł
miesiącu łącznie z jego wysłaniem listownym (bez opłat dla rachunków otwartych do 14.06.2011 włącznie)
6c/ Wyciąg z rachunku TOP / Konta Oszczędnościowego** / Konta Oszczędnościowego dla kredytów detalicznych w formie
bez opłat
historii operacji generowanej samodzielnie przez Klienta z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej Getin Banku
6d/ Sporządzanie z rachunku TOP / Konta Oszczędnościowego** / Konta Oszczędnościowego dla kredytów
bez opłat
detalicznych zbiorczego wyciągu miesięcznego 1 raz w miesiącu do odbioru osobistego w placówce
6e/ Sporządzanie z rachunku TOP / Konta Oszczędnościowego** / Konta Oszczędnościowego dla kredytów
bez opłat
detalicznych zbiorczego wyciągu miesięcznego 1 raz w miesiącu łącznie z jego wysłaniem drogą elektroniczną
7/ Sporządzanie wyciągu po każdej zmianie salda - opłata pobierana 5. dnia każdego miesiąca
29,99 zł
8/ Sporządzanie odpisu wyciągu z rachunku bankowego lub odpisu jednego dokumentu księgowego - od odpisu
19,99 zł
9/ Sporządzenie i wysłanie zaświadczenia o zablokowaniu rachunku
49,99 zł
10/ Sporządzenie opinii bankowej
49,99 zł
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11/ Sporządzenie i wysłanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku/rachunkach na wskazany dzień
29,99 zł
12/ Dyspozycja posiadacza wkładu oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia środków na wypadek śmierci:
- przyjęcie dyspozycji
19,99 zł
- zmiana dyspozycji
19,99 zł
13/ Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:
- za bieżący rok
49,99 zł
- za każdy poprzedni rok
49,99 zł
14,99 zł od każdego dokumentu
14/ Dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów bankowych, dokumentów tożsamości, czeków itp.
15/ Niezrealizowanie wypłaty gotówkowej podlegającej awizacji w uzgodnionym terminie
0,20% kwoty awizowanej, nie mniej niż 49,99 zł
16/ Opłata za ustalenie przez Bank nowego adresu Klienta (na skutek niewykonania przez Klienta
49,99 zł
obowiązku poinformowania Banku o zmianie danych adresowych)
17/ Opłata za uwspólnienie rachunku/rachunków:
- terminowego
19,99 zł
- TOP/Konta Oszczędnościowego**
19,99 zł
- Konta Oszczędnościowego dla kredytów detalicznych
19,99 zł
Opłata za uwspólnienie rachunków jest pobierana za wykonanie czynności jednokrotnie niezależnie od liczby
posiadanych rachunków pod warunkiem prowadzenia uwspólnianych rachunków w tej samej konfiguracji własności.
18/ Opłata za ustanowienie/modyfikację/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku/rachunków:
- terminowego
19,99 zł
- TOP/Konta Oszczędnościowego**
19,99 zł
- Konta Oszczędnościowego dla kredytów detalicznych
19,99 zł
Opłata za ustanowienie/modyfikację/odwołanie pełnomocnictwa do rachunków jest pobierana za
wykonanie czynności jednokrotnie niezależnie od liczby posiadanych rachunków pod warunkiem
prowadzenia rachunków, do których odnosi się pełnomocnictwo w tej samej konfiguracji własności.
19/ Opłata za sporządzanie Zestawienia czynnych/zakończonych depozytów Klienta
4,99 zł
20/ Opłata za sporządzenie i przekazanie powiadomienia o niezrealizowaniu zlecenia stałego/
jednorazowego/ przelewu odroczonego/ polecenia zapłaty:
- wysyłka listem (opłata pobierana w ciężar rachunku, którego brak realizacji zlecenia dotyczy)
4,99 zł za każde powiadomienie
- komunikat w Bankowości Internetowej Getin Banku (dot. tylko rach. udostępnionego w Bankowości Internetowej Getin Banku)
bez opłat
bez opłat
20’/ Przekazanie powiadomienia o niezrealizowaniu zlecenia ze złotowego „Rachunku przejściowego - lokaty zakładane przelewem”
** Forma „Konto Oszczędnościowe” użyta w niniejszej Tabeli dotyczy: Konta Oszczędnościowego, Konta Oszczędnościowego dedykowanego wyłącznie dla Klientów korzystających z produktów
inwestycyjnych, Konta Oszczędnościowego Skarbonka oraz Celowego Konta Oszczędnościowego.

REALIZACJA POLECEŃ WYPŁATY (W OBROCIE DEWIZOWYM - ZA GRANICĘ / DO BANKU KRAJOWEGO / Z ZAGRANICY)
rodzaj czynności

opłaty i prowizje

1/ Realizacja Poleceń wypłaty za granicę lub do Banku krajowego zlecanych przez Klientów Getin Noble
0,20% min. 30 zł max. 250 zł
Banku SA będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
+ koszty telekomunikacyjne
- realizacja Poleceń wypłaty za granicę lub do Banku krajowego z datą wykonania najpóźniej następnego dnia po dacie zlecenia
dodatkowo 60 zł
- realizacja Poleceń wypłaty za granicę lub do Banku krajowego z datą wykonania w dniu zlecenia
dodatkowo 90 zł
- opłata dod. za realiz. Polec. wypłaty za granicę lub do Banku krajowego gdy wszystkie koszty ponosi Zleceniodawca (opcja OUR)
80 zł
2/ Realizacja przelewu europejskiego SEPA* zlecanego przez Klienta Getin Noble Banku SA będącego
20 zł
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
3/ Anulowanie lub zmiana zrealizowanego Polecenia wypłaty za granicę lub do Banku krajowego przez
100 zł + koszty innych banków
Klienta Getin Noble Banku SA
4/ Odwołanie** Polecenia wypłaty za granicę lub do Banku krajowego na żądanie Klienta, jeśli nie zostało
30 zł
jeszcze zrealizowane lub nie zostały zapewnione środki na jego realizację
5/ Czynności dodatkowe realizowane na żądanie Klienta, to jest poprawki, zmiany, uzupełnienia do
30 zł
Polecenia wypłaty za granicę lub do Banku krajowego
6/ Wydanie na wniosek Klienta Getin Noble Banku SA potwierdzenia wykonania Polecenia wypłaty za
10 zł
granicę lub do Banku krajowego
7/ Realizacja Poleceń wypłaty z zagranicy lub z Banku krajowego, w tym przelewów europejskich SEPA*
na rachunki Klientów Getin Noble Banku SA, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności
bez prowizji
gospodarczej, z wyjątkiem wpływów z tytułu rent i emerytur
7’/ Realizacja Poleceń wypłaty z zagranicy lub z Banku krajowego, w tym przelewów europejskich SEPA*
na rachunki Klientów Getin Noble Banku SA z tytułu rent i emerytur:
- do kwoty 50 EUR
bez prowizji
- powyżej 50 EUR
40 zł
8/ Realizacja Poleceń wypłaty w obrocie dewizowym na rachunki Klientów innych Banków krajowych
0,25% min. 50 zł max. 250 zł + koszty telekom.
9/ Zmiana dyspozycji, anulowanie lub zwrot Polecenia wypłaty z zagranicy z polecenia banku zlecającego 100 zł + koszty telekom. + koszty innych banków
lub na wniosek Odbiorcy
pośredniczących w realizacji Polecenia wypłaty
10/ Korekta rachunku Klienta Getin Noble Banku SA przy realizacji Polecenia wypłaty z zagranicy lub z innego Banku krajowego
20 zł
11/ Postępowanie wyjaśniające lub poszukiwanie Polecenia wypłaty, w tym na wniosek Klienta Banku (opłaty nie pobiera 50 zł + koszty telekom. + koszty innych
się, jeśli w wyniku postępowania wyjaśniającego lub poszukiwania Polecenia wypłaty nie stwierdzono winy Klienta)
banków uczestniczących
12/ Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne
15 zł
* Przelew europejski SEPA – polecenie przelewu w EUR w obrocie pomiędzy uczestnikami z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Monako i Szwajcarii,
posiadające prawidłowy numer rachunku Odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy BIC banku Odbiorcy, opcję kosztową SHA, dla którego spełniony jest warunek, by bank Zleceniodawcy i Bank
Odbiorcy były uczestnikami SEPA.
**Odwołanie jest możliwe na zasadach i w terminach określonych w umowie ramowej, na mocy której Polecenie wypłaty za granicę lub do Banku krajowego jest realizowane przez Bank.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

