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I. OBSŁUGA RACHUNKU TERMIN POBRANIA OPŁATY

1. Obsługa rachunku limitu 3,99(1)

Opłata obciąża przyznany  
limit kredytowy.  

Pierwsza opłata naliczana jest  
i obciąża przyznany limit kredytowy 
w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, 

każda następna  
– w odstępie miesięcznym

2.
Udostępnienie miesięcznego Zestawienia 
(Zestawienia transakcji płatniczych) 
w Bankowości Internetowej

bez opłat –

II. TRANSAKCJE

1. Transakcja bezgotówkowa bez opłat –

III. INNE OPŁATY

1.

Sporządzenie kopii miesięcznego 
Zestawienia (Zestawienia transakcji 
płatniczych) z rachunku limitu  
na prośbę Klienta

 5,00 zł

Opłata obciąża przyznany limit 
kredytowy i jest naliczana w ciągu 

7 dni od sporządzenia kopii 
miesięcznego Zestawiania

2.
Sporządzenie kopii dokumentu 
bankowego (z wyłączeniem kopii 
Zestawienia)

 25,00 zł(2) –

3. Sporządzenie opinii bankowej  25,00 zł(2) –

4.
Wydanie zaświadczenia bankowego 
(Wydanie Zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym)

 25,00 zł(2) –

5.
Sporządzenie kopii rachunku 
potwierdzającego transakcję 
bezgotówkową

 15,00 zł

Opłata obciąża przyznany limit 
kredytowy i jest naliczana w ciągu 

7 dni od sporządzenia przez Bank kopii 
rachunku potwierdzającego transakcję

6.
Telefoniczna informacja o dokonanych 
transakcjach bezgotówkowych  
(usługa bankowości telefonicznej)

bez opłat(3) –

7.
Zmiana wysokości przyznanego limitu 
kredytowego na prośbę Klienta

 10,00 zł
Opłata obciąża przyznany limit 

kredytowy i jest naliczana w ciągu 7 dni 
po realizacji dyspozycji 

8. Uruchomienie Planu spłat ratalnych

od 0,00 do 14,99% wartości 
transakcji bezgotówkowej,  
dla której uruchamiany jest 

Plan spłat ratalnych(4)

Opłata dzielona jest na ilość rat 
ustalonych w ramach Planu spłat 

ratalnych i doliczana do każdej raty 
w dniu generowania Zestawienia. 

Opłata obciąża przyznany limit 
kredytowy.

9. Przekroczenie limitu kredytowego 30,00 zł

Opłata obciąża przyznany limit 
kredytowy i jest naliczana w dniu 

generowania Zestawienia za okres, 
w którym nastąpiło przekroczenie 

limitu kredytowego 

10.
Telefoniczne sprawdzenie dostępnego 
limitu kredytowego  
(usługa bankowości telefonicznej)

bez opłat(3) –

(1)  Nie dotyczy promocji.
(2)  Opłaty wskazane w pkt III 2-4 Tabeli Opłat i Prowizji naliczane są przed dokonaniem przez Bank czynności podlegającej 

opłacie i są przez Klienta płatne na rachunek bankowy wskazany przez Bank.
(3)  Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
(4) W przypadku Planu spłat ratalnych nieobjętego promocją opłata wynosi 14,99%.
  W przypadku Planu spłat ratalnych objętego promocją wysokość opłaty jest zależna od warunków promocji dotyczącej 

Planu spłat ratalnych i zostaje wskazana każdorazowo w Regulaminie promocji Planu spłat ratalnych.
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