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Postanowienia ogólne 

1. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności faktyczne niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie 
prawo pobrania za nie  opłaty bankowej. 

2. Za czynności bankowe oraz wykonywanie przez Bank innych czynności, na podstawie odrębnych umów z Klientem lub 
za zgodą Klienta mogą być pobierane inne prowizje/opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości 
wzajemnie uzgodnionej. 

3. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych 
na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku BPH SA kursów kupna/sprzedaży walut. 

4. Należne opłaty i prowizje pobiera się od zleceniodawcy, chyba że strony uzgodnią inaczej. Opłaty i prowizje nie 
zapłacone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciążają zleceniodawcę operacji bankowej. 

5. W obrocie dewizowym przez Polecenie wypłaty w trybie zwykłym, pilnym i ekspres rozumie się: 

1) tryb zwykły – data waluty 2 dni robocze, rozliczenie z bankiem za 2 dni, 

2) tryb pilny – data waluty na następny dzień roboczy, 

3) tryb ekspres – data waluty na dziś. 

W przypadku Polecenia wypłaty EOG1: 

1) tryb zwykły - data waluty na następny dzień roboczy, 

2) tryb ekspres- data waluty na dziś. 

6. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza, na zasadach ogólnie obowiązujących. 

7. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Taryfie, pobiera się w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na 
rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia wg odrębnych taryf lub wg faktycznie poniesionych kosztów 
oraz równowartość kosztów przesyłek kurierskich. 

8. W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut obciążają Klienta. 

9. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Z zastrzeżeniem pkt 10 i 11 poniżej, 
zmiana stawek opłat lub prowizji z tytułu danej czynności bankowej lub faktycznej może nastąpić wyłącznie w 
przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek oraz w zakresie z niej wynikającym: 

1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych 
przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 

2) zmiana zakresu lub formy wykonania danej czynności bankowej lub faktycznej, o ile zmiana taka powoduje zmianę 
kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności, 

3) zmiana cen towarów lub usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej,  

4) zmiana kursów walut NBP, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu 
danej czynności bankowej lub faktycznej. 

10. Zmiana stawki danej opłaty lub prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 9 ppkt 2) – 4) powyżej, możliwa 
jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 

11. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w 
każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w pkt 9 powyżej. 

12. Płatności wystawione na kwoty równe lub większe niż 1 000 000 zł są realizowane przez system SORBNET, z wyjątkiem 
płatności kierowanych do ZUS i Urzędów Skarbowych, które niezależnie od kwoty są rozliczane poprzez system ELIXIR. 

13. Opłat nie pobiera się za prowadzenie rachunków lokat terminowych oraz rachunków, których obowiązek prowadzenia 
wynika z systemu rachunkowości bankowej. 

14. Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku umów 
jednocześnie (w tym dla różnych produktów), Bank pobiera  jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Taryfie 
(Bank pobiera niższą ze stawek). 

                                                 
1 Polecenie wypłaty EOG - szczególny rodzaj Polecenia wypłaty, które spełnia następujące warunki: Wysłane - Polecenie 

wypłaty zlecane z rachunków prowadzonych w Banku w dowolnej walucie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. 
wszystkich krajów UE w tym Polski oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu), wysyłane w walucie euro, na rachunek Odbiorcy 
prowadzony w dowolnej walucie EOG przez bank z siedzibą w EOG, z maksymalnie jednym przewalutowaniem, z opcją 
kosztową SHA. Otrzymane - Polecenie wypłaty otrzymane z banku z siedzibą w EOG, w walucie euro, na rachunek 
Beneficjenta prowadzony w dowolnej walucie EOG. 
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15. Wymienione w Taryfie opłaty i prowizje  stanowią stawki standardowe dla wszystkich Klientów Indywidualnych. 

16. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Klienta lub przez Bank, opłaty pobrane okresowo (np. 
miesięcznie lub rocznie) „z góry” zostaną naliczone do końca okresu obowiązywania umowy i zwrócone 
proporcjonalnie za pozostały okres. 
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I. Obsługa rachunków bankowych 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania 
prowizji/opłat 

Maksymalne konto Kapitalne konto Dopasowane konto Lubię to! konto Cool konto A’vista w ramach 
usługi Private 

Banking 1 

A’vista w walutach 
wymienialnych 

Pracowite Konto 
Oszczędnościowe 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Otwarcie, prowadzenie, udostępnianie usług 

1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo od 
każdego rachunku 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie od 
każdego rachunku 

14,99 zł 

(obowiązuje do dnia 
30.06.2013 r.)  

9,99 zł 7 zł 
Uwaga: W danym 

miesiącu opłata nie 
zostanie pobrana jeżeli 

wpływy na rachunek 
Dopasowane konto w 
poprzednim miesiącu 

kalendarzowym 

wynoszą min. 1 000 zł 5  

bez opłat 0 zł 
Uwaga: Dla posiadaczy 
rachunku Cool konto, 

którzy ukończyli 18 rok 
życia, opłata za 

prowadzenie rachunku 
wynosi 7 zł. 

bez opłat 5 zł 
Uwaga: Dla posiadaczy 

kont Srebrny Sezam, 
Sezam Max, Złoty 

Sezam, Maksymalne 
konto, Kapitalne konto 
prowadzenie rachunku 

jest bez opłat. 

bez opłat 

14,99 zł 
Uwaga: W danym 

miesiącu opłata nie 
zostanie pobrana jeżeli 

wpływy na rachunek 
Maksymalne konto w 
poprzednim miesiącu 

kalendarzowym 

wynoszą min. 7 500 zł 5 

(obowiązuje od dnia 
01.07.2013 r.) 

1.3 Korzystanie z Bankowości 
Internetowej 

miesięcznie od każdej 
osoby korzystającej z 

usługi 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 a) Opłata za komunikat SMS w 
ramach subskrybowanych 
powiadomień (niezależnie od 
sieci operatora) 

za każdy komunikat 
SMS wysłany przez 

Bank 3 

0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł nie dotyczy 0,35 zł 

 b) Opłata za kod SMS do 
autoryzacji zleceń (niezależnie 
od sieci operatora) 

za każdy kod SMS 
wysłany przez Bank 3 

bez opłat bez opłat  bez opłat                                                
Uwaga: W przypadku 

wysłania przez Bank w 
danym miesiącu więcej 
niż 5 kodów SMS opłata 
za kolejne kody SMS w 

danym miesiącu, 
począwszy od 6-go, 

wynosi 0,35 zł. 

bez opłat                                                
Uwaga: W przypadku 

wysłania przez Bank w 
danym miesiącu więcej 
niż 5 kodów SMS opłata 
za kolejne kody SMS w 

danym miesiącu, 
począwszy od 6-go, 

wynosi 0,35 zł. 

0,35 zł bez opłat nie dotyczy 0,35 zł 

1.4 Opłata za komunikat SMS w 
ramach Usługi SMS 
(niezależnie od sieci 
operatora) 

za każdy komunikat 
SMS wysłany przez 

Bank 3 

0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł nie dotyczy 0,35 zł 

1.5 Korzystanie z usługi WAP miesięcznie od każdej 
osoby korzystającej z 

usługi 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy 

1.6 Korzystanie z Bankowości 
Telefonicznej: 

         

a) serwis automatyczny + 
konsultant 

miesięcznie od każdej 
osoby korzystającej z 

usługi 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania 
prowizji/opłat 

Maksymalne konto Kapitalne konto Dopasowane konto Lubię to! konto Cool konto A’vista w ramach 
usługi Private 

Banking 1 

A’vista w walutach 
wymienialnych 

Pracowite Konto 
Oszczędnościowe 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
b) serwis automatyczny miesięcznie od każdej 

osoby korzystającej z 
usługi 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat 

2. Polecenie przelewu 

Uwaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Opłaty określone w ppkt 2.3 za przelewy wychodzące do innego banku nie dotyczą Poleceń wypłaty realizowanych w złotych i walutach obcych. W tym zakresie Bank BPH S.A. stosuje opłaty określone w niniejszej Taryfie w 
części VII „Operacje w obrocie dewizowym”.                                                                                                                                                        
2. Nie pobiera się opłat za przelewy wewnętrzne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-   z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH S.A.,                                                                                                                                                                                                                    
-   z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A.,                                                                                                                                                                                                                                                
-   dokonywane w celu zasilania rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych w Banku BPH S.A.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-   na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH S.A. prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych,                                                                                                                                                                              
-   na rachunki BPH TFI S.A.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-   z tytułu wpłaty składki ubezpieczeniowej na „Optima Profit”, „Premium Plan”, „Premium Profit”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
z wyjątkiem poleceń przelewu składanych z rachunku Pracowite Konto Oszczędnościowe, które podlegają opłacie zgodnie z ppkt 2.1.                                                                                                                                                                                                                                     
3. W ramach rachunku Pracowite Konto Oszczędnościowe Bank nie obsługuje funkcjonalności „przelew do ZUS i US”. 

2.1 Przelewy wewnętrzne na 
rachunki własne Klientów i na 
rachunki obce (z 
zastrzeżeniem ppkt 2.2) 
realizowane: 

         

a) przez Bankowość 
Internetową, WAP, SMS 

od każdego przelewu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat dwa pierwsze w m-
cu kalendarzowym: 

bez opłat; każdy 
kolejny: 7,99 zł 

b) przez Bankowość 
Telefoniczną – konsultant, 
serwis automatyczny 

od każdego przelewu bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł bez opłat nie dotyczy dwa pierwsze w m-
cu kalendarzowym: 

bez opłat; każdy 
kolejny: 7,99 zł 

c) przez samoobsługowe 
terminale transakcyjne 

od każdego przelewu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy dwa pierwsze w m-
cu kalendarzowym: 

bez opłat; każdy 
kolejny: 7,99 zł 

d) przez oddział w formie 
dokumentu papierowego 2 

od każdego przelewu bez opłat bez opłat 6,99 zł 8,99 zł 6,99 zł bez opłat 6,99 zł dwa pierwsze w m-
cu kalendarzowym: 

bez opłat; każdy 
kolejny: 7,99 zł 4 

2.2 Przelew wewnętrzny z 
rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego, 
oszczędnościowego lub 
a’vista na rachunki bieżące 
własne dotyczące 
prowadzonej działalności 
gospodarczej 

od każdego przelewu bez opłat bez opłat 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 7,99 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania 
prowizji/opłat 

Maksymalne konto Kapitalne konto Dopasowane konto Lubię to! konto Cool konto A’vista w ramach 
usługi Private 

Banking 1 

A’vista w walutach 
wymienialnych 

Pracowite Konto 
Oszczędnościowe 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3 Przelewy wychodzące do 
innego banku realizowane: 

         

a) przez Bankowość 
Internetową, WAP, SMS 

od każdego przelewu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 7,99 zł 

b) przez Bankowość 
Telefoniczną – konsultant, 
serwis automatyczny 

od każdego przelewu bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł bez opłat nie dotyczy 7,99 zł 

c) przez samoobsługowe 
terminale transakcyjne 

od każdego przelewu bez opłat bez opłat 1 zł 1 zł 1 zł bez opłat nie dotyczy 7,99 zł 

  d) przez oddział w formie 
dokumentu papierowego 2 

od każdego przelewu bez opłat bez opłat 6,99 zł 8,99 zł 8,99 zł bez opłat 6,99 zł 7,99 zł 

e) przez system SORBNET:          

– dla kwot równych oraz 
powyżej 1 mln PLN 

od każdego przelewu bez opłat bez opłat 10 zł 10 zł 30 zł bez opłat 10 zł 10 zł 

– dla kwot poniżej 1 mln PLN od każdego przelewu bez opłat bez opłat 30 zł 30 zł 30 zł bez opłat 30 zł 30 zł 

3. Polecenie zapłaty 

3.1 Realizacja polecenia zapłaty od każdego 
wykonanego 

polecenia 

bez opłat bez opłat 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł bez opłat nie dotyczy nie dotyczy 

3.2 Odwołanie polecenia zapłaty 
lub odwołanie/modyfikacja 
upoważnienia do obciążania 
rachunku 

od każdego 
odwołania/ 
modyfikacji 

bez opłat bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł bez opłat nie dotyczy nie dotyczy 

4. Stałe zlecenia płatnicze 

Uwaga: Nie pobiera się opłat za realizację:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-    automatycznych spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH S.A. oraz zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH S.A.,                                                                                                                                                                                                                                                                    
-    stałych zleceń z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A.,                                                                                     
-    stałych zleceń na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH S.A. prowadzone w Banku BPH S.A. zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-    stałych zleceń na rachunki BPH TFI S.A., 
z wyjątkiem stałych zleceń z rachunku Pracowite Konto Oszczędnościowe, które podlegają opłacie zgodnie z ppkt 4.1.                                                                                                                                                                                   

4.1 Realizacja stałego zlecenia na 
rachunki prowadzone: 

         

a)   w Banku BPH SA od każdego 
wykonanego zlecenia 

bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł 3 zł 

b)    w innych bankach od każdego 
wykonanego zlecenia 

bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł nie dotyczy 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania 
prowizji/opłat 

Maksymalne konto Kapitalne konto Dopasowane konto Lubię to! konto Cool konto A’vista w ramach 
usługi Private 

Banking 1 

A’vista w walutach 
wymienialnych 

Pracowite Konto 
Oszczędnościowe 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2 Modyfikacja kwoty/terminu 
zlecenia stałego                                                                         

Uwaga. Nie pobiera się opłaty za 
zlecenia modyfikacji przyjmowane 
przez Bankowość Telefoniczną, 
Bankowość Internetową oraz za 
zlecenia z tytułu spłat odsetek i 
kredytów udzielanych przez Bank 
BPH S.A.  

od jednej modyfikacji bez opłat bez opłat 3 zł 3 zł 15 zł bez opłat 3 zł 3 zł 

4.3 Odwołanie zlecenia stałego                                                                                         od pojedynczego 
zlecenia 

bez opłat bez opłat 10 zł 10 zł 15 zł bez opłat 10 zł 10 zł 

5. Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia 

5.1 Wyciąg z rachunku:          

a) dostarczany raz w miesiącu 
lub rzadziej 

jednorazowo za 
wyciąg 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) dodatkowy wyciąg na 
życzenie Klienta za okres do 3 
miesięcy wstecz 

jednorazowo za 
wyciąg za okres nie 

dłuższy niż 3 
miesiące  

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł bez opłat 5 zł 5 zł 

c) dodatkowy wyciąg na 
życzenie Klienta za okres 
straszy niż 3 miesiące wstecz 

jednorazowo za 
wyciąg 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł bez opłat 10 zł 10 zł 

 d)  dodatkowy wyciąg na 
życzenie Klienta wysłany 
pocztą - w przypadku, gdy 
Klient korzysta z wyciągów 
udostępnionych w kanałach 
elektronicznych 

jednorazowo za 
wyciąg 

7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł bez opłat 7 zł 7 zł 

5.2 Odpis dokumentu 
dotyczącego operacji 
dokonanej w Banku 

od każdego odpisu 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł bez opłat 20 zł 20 zł 

5.3 Potwierdzenie wykonania 
przelewu/ zlecenia stałego 
zlecanego w: 

         

a) Oddziale od każdego 
potwierdzenia 

15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł bez opłat 15,99 zł 15,99 zł 

b) kanałach elektronicznych od każdego 
potwierdzenia 

15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł bez opłat 15,99 zł 15,99 zł 

5.4 Zaświadczenia/ opinie 
bankowe 

każdorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania 
prowizji/opłat 

Maksymalne konto Kapitalne konto Dopasowane konto Lubię to! konto Cool konto A’vista w ramach 
usługi Private 

Banking 1 

A’vista w walutach 
wymienialnych 

Pracowite Konto 
Oszczędnościowe 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Opłaty ubezpieczeniowe 

6.1 Opłata z tytułu objęcia 
Klienta ochroną 
ubezpieczeniową w zakresie 
ubezpieczenia „Bezpieczne 
Rachunki”: 

         

a) wariant A miesięcznie 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł nie dotyczy 

b) wariant B miesięcznie 21 zł 21 zł 21 zł 21 zł 21 zł 21 zł 21 zł nie dotyczy 

c) wariant C miesięcznie 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł nie dotyczy 

d) wariant D miesięcznie 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł nie dotyczy 

6.2 Opłata z tytułu objęcia 
Klienta ochroną 
ubezpieczeniową w zakresie 
Ubezpieczenia Assistance: 

         

a) samochodowe miesięcznie bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
b) medyczne miesięcznie bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
c) domowe miesięcznie bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 

1 Za usługę Private Banking Bank pobiera opłatę pakietową wg umowy z Klientem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2 W placówkach franczyzowych Banku BPH oraz Agencjach uniwersalnych Banku BPH możliwe są  odstępstwa od stawek określonych w rozdz. I ppkt 2.1 lit. d, ppkt 2.3 lit. d, z tym zastrzeżeniem, że powyższe stawki to stawki maksymalne. 
3 Opata naliczana jest zbiorczo raz w miesiącu każdego 24 dnia miesiąca za SMS-y wysłane przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 24 dnia poprzedniego miesiąca do 23 dnia bieżącego miesiąca (w przypadku gdy podane 
terminy nie są dniem roboczym, przyjmuje się poprzedni dzień roboczy). 
4 Z zastrzeżeniem ppkt 5.2 w części V. „Operacje gotówkowe”. 
5 Pod pojęciem wpływów na rachunek należy rozumieć: 

a) wpłaty gotówkowe w kasach Banku BPH S.A. oraz w Agencjach Uniwersalnych i Placówkach Partnerskich Banku BPH S.A., 
b) przelewy przychodzące z innych banków, 
c) przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku BPH S.A., których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem, 
d) przelewy z tytułu wypłaty kredytu lub transzy kredytu udzielonego przez Bank BPH S.A.  
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I.A. Obsługa rachunków bankowych wycofanych z oferty Banku 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Srebrny Sezam Sezam Max Konto Osobiste Private 
Banking 1 

Sezam Oszczędzam i Sezam 
Oszczędzam Plus 

 1 2 3 4 5 6 

1. Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług 

1.1 Prowadzenie rachunku miesięcznie od każdego rachunku 9,99 zł 13,99 zł bez opłat bez opłat 

1.2 Korzystanie z Bankowości Internetowej miesięcznie od każdej osoby 
korzystającej z usługi 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 a) Opłata za komunikat SMS w ramach subskrybowanych 
powiadomień (niezależnie od sieci operatora) 

za każdy komunikat SMS wysłany przez 
Bank 3 

0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 

 b) Opłata za kod SMS do autoryzacji zleceń (niezależnie od 
sieci operatora) 

za każdy kod SMS wysłany przez Bank 3 bez opłat 
Uwaga: W przypadku wysłania 
przez Bank w danym miesiącu 

więcej niż 5 kodów SMS opłata za 
kolejne kody SMS w danym 

miesiącu, począwszy od 6-go, 
wynosi 0,35 zł. 

bez opłat bez opłat bez opłat 

1.3 Opłata za komunikat SMS w ramach Usługi SMS (niezależnie 
od sieci operatora) 

za każdy komunikat SMS wysłany przez 
Bank 3 

0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 

1.4 Korzystanie z usługi WAP miesięcznie od każdej osoby 
korzystającej z usługi 

bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 

1.5 Korzystanie z Bankowości Telefonicznej:      

a) serwis automatyczny + konsultant miesięcznie od każdej osoby 
korzystającej z usługi 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) serwis automatyczny miesięcznie od każdej osoby 
korzystającej z usługi 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Polecenie przelewu 

Uwaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Opłaty określone w ppkt 2.3 za przelewy wychodzące do innego banku nie dotyczą Poleceń wypłaty realizowanych w złotych i walutach obcych. W tym zakresie Bank BPH S.A. stosuje opłaty określone w niniejszej Taryfie w części 
VII „Operacje w obrocie dewizowym”.                                                                                                                                                        
2. Nie pobiera się opłat za przelewy wewnętrzne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-   z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH S.A.,                                                                                                                                                                                                                    
-   z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A.,                                                                                                                                                                                                                                                
-   dokonywane w celu zasilania rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych w Banku BPH S.A.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-   na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH S.A. prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych,                                                                                                                                                                              
-   na rachunki BPH TFI S.A.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-   z tytułu wpłaty składki ubezpieczeniowej na „Optima Profit”, „Premium Plan”, „Premium Profit”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
z wyjątkiem poleceń przelewu składanych z rachunku Sezam Oszczędzam i Sezam Oszczędzam Plus, które podlegają opłacie zgodnie z ppkt 2.1.                                                                                                                                                                                                                                     
3. W ramach rachunku Sezam Oszczędzam i Sezam Oszczędzam Plus Bank nie obsługuje funkcjonalności „przelew do ZUS i US”. 

2.1 Przelewy wewnętrzne na rachunki własne Klientów i na 
rachunki obce (z zastrzeżeniem ppkt 2.2) realizowane: 

     

a) przez Bankowość Internetową, WAP, SMS od każdego przelewu bez opłat bez opłat bez opłat dwa pierwsze w m-cu 
kalendarzowym: bez opłat; 

każdy kolejny: 7,99 zł 

b) przez Bankowość Telefoniczną – konsultant, serwis 
automatyczny 

od każdego przelewu 1,99 zł 1,99 zł bez opłat dwa pierwsze w m-cu 
kalendarzowym: bez opłat; 

każdy kolejny: 7,99 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Srebrny Sezam Sezam Max Konto Osobiste Private 
Banking 1 

Sezam Oszczędzam i Sezam 
Oszczędzam Plus 

 1 2 3 4 5 6 

 c) przez samoobsługowe terminale transakcyjne od każdego przelewu bez opłat bez opłat bez opłat dwa pierwsze w m-cu 
kalendarzowym: bez opłat; 

każdy kolejny: 7,99 zł 

d) przez oddział w formie dokumentu papierowego2 od każdego przelewu 6,99 zł 6,99 zł bez opłat dwa pierwsze w m-cu 
kalendarzowym: bez opłat; 

każdy kolejny: 7,99 zł 

2.2 Przelew wewnętrzny z rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego, oszczędnościowego lub a’vista na rachunki 
bieżące własne dotyczące prowadzonej działalności 
gospodarczej 

od każdego przelewu 6 zł 6 zł 6 zł 7,99 zł 

2.3 Przelewy wychodzące do innego banku realizowane:      

a) przez Bankowość Internetową, WAP, SMS od każdego przelewu bez opłat bez opłat bez opłat 7,99 zł 

b) przez Bankowość Telefoniczną – konsultant, serwis 
automatyczny 

od każdego przelewu 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 7,99 zł 

c) przez samoobsługowe terminale transakcyjne od każdego przelewu 1 zł 1 zł bez opłat 7,99 zł 

  d) przez oddział w formie dokumentu papierowego2 od każdego przelewu 6,99 zł 6,99 zł bez opłat 7,99 zł 

e) przez system SORBNET:      

– dla kwot równych oraz powyżej 1 mln PLN od każdego przelewu 10 zł 10 zł bez opłat 10 zł 

– dla kwot poniżej 1 mln PLN od każdego przelewu 30 zł 30 zł bez opłat 30 zł 

3. Polecenie zapłaty 

3.1 Realizacja polecenia zapłaty od każdego wykonanego polecenia 0,99 zł bez opłat bez opłat nie dotyczy 

3.2 Odwołanie polecenia zapłaty lub odwołanie/modyfikacja 
upoważnienia do obciążania rachunku 

od każdego odwołania/ modyfikacji 5 zł bez opłat bez opłat nie dotyczy 

4. Stałe zlecenia płatnicze 

Uwaga: Nie pobiera się opłat za realizację:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-    automatycznych spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH S.A. oraz zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH S.A.,                                                                                                                                                                                                                                                                    
-    stałych zleceń z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A.,                                                                                     
-    stałych zleceń na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH S.A. prowadzone w Banku BPH S.A. zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-    stałych zleceń na rachunki BPH TFI S.A., 
z wyjątkiem stałych zleceń z rachunku Sezam Oszczędzam i Sezam Oszczędzam Plus, które podlegają opłacie zgodnie z ppkt 4.1. 

4.1 Realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone:      

a)   w Banku BPH SA od każdego wykonanego zlecenia 1,99 zł bez opłat bez opłat 3 zł 

b)    w innych bankach od każdego wykonanego zlecenia 1,99 zł bez opłat bez opłat nie dotyczy 

4.2 Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego                                                                         

Uwaga. Nie pobiera się opłaty za zlecenia modyfikacji przyjmowane 
przez Bankowość Telefoniczną, Bankowość Internetową oraz za 
zlecenia z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielanych przez Bank BPH 
S.A. 

od jednej modyfikacji 3 zł bez opłat bez opłat 3 zł 

4.3 Odwołanie zlecenia stałego                                                                                         od pojedynczego zlecenia 10 zł 10 zł bez opłat 10 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Srebrny Sezam Sezam Max Konto Osobiste Private 
Banking 1 

Sezam Oszczędzam i Sezam 
Oszczędzam Plus 

  1 2 3 4 5 6 

5. Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia 

5.1 Wyciąg z rachunku:      

a) dostarczany raz w miesiącu lub rzadziej jednorazowo za wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za okres do 3 
miesięcy wstecz 

jednorazowo za wyciąg za okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące 

5 zł 5 zł bez opłat 5 zł 

c) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za okres starszy niż 
3 miesiące wstecz 

jednorazowo za wyciąg 10 zł 10 zł bez opłat 10 zł 

 d)  dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta wysłany pocztą - w 
przypadku, gdy Klient korzysta z wyciągów udostępnionych w 
kanałach elektronicznych 

jednorazowo za wyciąg 7 zł 7 zł bez opłat 7 zł 

5.2 Odpis dokumentu dotyczącego operacji dokonanej w Banku od każdego odpisu 20 zł 20 zł bez opłat 20 zł 

5.3 Potwierdzenie wykonania przelewu/ zlecenia stałego 
zlecanego w: 

     

a) oddziale od każdego potwierdzenia 15,99 zł 15,99 zł bez opłat 15,99 zł 

b) kanałach elektronicznych od każdego potwierdzenia 15,99 zł 15,99 zł bez opłat 15,99 zł 

5.4 Zaświadczenia/ opinie bankowe każdorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

6. Opłaty ubezpieczeniowe 

6.1 Opłata z tytułu objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową w 
zakresie ubezpieczenia „Bezpieczne Rachunki”: 

     

a) wariant A miesięcznie 13 zł 13 zł 13 zł nie dotyczy 

b) wariant B miesięcznie 21 zł 21 zł 21 zł nie dotyczy 

c) wariant C miesięcznie 26 zł 26 zł 26 zł nie dotyczy 

d) wariant D miesięcznie 38 zł 38 zł 38 zł nie dotyczy 

6.2 Opłata z tytułu objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową w 
zakresie Ubezpieczenia Assistance: 

     

a) samochodowe miesięcznie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

b) medyczne miesięcznie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

c) domowe miesięcznie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
 

1 Za usługę Private Banking Bank pobiera opłatę pakietową wg umowy z Klientem.  
2 W placówkach franczyzowych Banku BPH oraz Agencjach uniwersalnych Banku BPH możliwe są  odstępstwa od stawek określonych w rozdz. I.A. ppkt 2.1 lit. d, ppkt 2.3 lit. d, z tym zastrzeżeniem, że powyższe stawki to stawki maksymalne. 
3 Opata naliczana jest zbiorczo raz w miesiącu każdego 24 dnia miesiąca za SMS-y wysłane przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 24 dnia poprzedniego miesiąca do 23 dnia bieżącego miesiąca (w przypadku gdy podane terminy 
nie są dniem roboczym, przyjmuje się poprzedni dzień roboczy). 
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II. Karty debetowe 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania 
prowizji/opłat 

Karta Debit 
MasterCard 

Gold 

Karta Visa 
PayWave 

Karta Debit 
MasterCard 

Kapitalna 

Karta Debit 
MasterCard Max 

Karta Debit 
MasterCard 

Dopasowana 

Karta Debit 
MasterCard 

Cool 

Karta Debit 
MasterCard 

Karta Maestro 
Chip Private 

Banking 

Karta Visa 
Classic 

Walutowa 

Maestro Sezam 
Max  

dla Kapitalnego 
konta 

Maestro Sezam 
Max 

Maestro Sezam  
dla 

Dopasowanego 
konta 

Maestro Sezam  
dla  

Cool konta 

Maestro Sezam 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Za wydanie karty dla posiadacza, 
współposiadacza lub/i użytkownika 

rocznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Za wznowienie  karty dla posiadacza, 
współposiadacza lub/i użytkownika 

rocznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3. Za obsługę karty rocznie nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 29,99 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

miesięczne bez opłat 6 zł 1 nie dotyczy 3 zł 1 3 zł 1 3 zł 1, 2 5,50 zł 3 bez opłat bez opłat 

4. Za wydanie:           

a)  karty w miejsce zastrzeżonej każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) duplikatu karty                                          
Uwaga: Opłaty za wydanie duplikatu karty 
nie pobiera się w przypadku wystąpienia 
przyczyn niezależnych od Klienta. 

każdorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 20 zł 15 zł 

5. Opłata dodatkowa za dostarczenie 
karty w trybie ekspresowym na 
terytorium Polski 

każdorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

6. Opłata za transakcje bezgotówkowe od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

7. Opłata za wypłatę gotówki:           

 a) bankomaty Banku BPH S.A.  i 
krajowej sieci Euronet 

od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4%, min. 5 zł 

 b) pozostałe bankomaty i bankowe 
kasy 4 na terytorium Polski oraz kasy 
Poczty Polskiej 

od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 4%, min. 6 zł 

c) bankomaty i bankowe kasy 4 poza 
terytorium Polski 

od kwoty transakcji bez opłat 2,5% min 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł bez opłat 

d) w ramach usługi Cashback od każdej transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

8. Zmiana kodu PIN karty w 
bankomatach na terytorium Polski, o 
ile dany bankomat umożliwia taką 
usługę 

każdorazowo przy 
zmianie kodu PIN 

bez opłat 3,99 zł bez opłat 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 

9. Sprawdzenie stanu dostępnych 
środków w bankomatach na 
terytorium Polski, o ile dany 
bankomat umożliwia taką usługę 

każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

10. Wydruk zestawienia transakcji z 
bankomatu Banku BPH S.A.  

każdorazowo bez opłat 1,99 zł bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania 
prowizji/opłat 

Karta Debit 
MasterCard 

Gold 

Karta Visa 
PayWave 

Karta Debit 
MasterCard 

Kapitalna 

Karta Debit 
MasterCard Max 

Karta Debit 
MasterCard 

Dopasowana 

Karta Debit 
MasterCard 

Cool 

Karta Debit 
MasterCard 

Karta Maestro 
Chip Private 

Banking 

Karta Visa 
Classic 

Walutowa 

Maestro Sezam 
Max  

dla Kapitalnego 
konta 

Maestro Sezam 
Max 

Maestro Sezam  
dla 

Dopasowanego 
konta 

Maestro Sezam  
dla  

Cool konta 

Maestro Sezam 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11. Opłata rekompensująca koszty 
wydania karty w przypadku 
odstąpienia od umowy o kartę przez 
Klienta w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania pierwszej karty 

każdorazowo 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 24 zł 24 zł 24 zł 24 zł 29 zł 

12. 
 

Operacje dostępne na rachunkach w 
samoobsługowych terminalach 
transakcyjnych Banku BPH SA: 

          

a) sprawdzenie stanu dostępnych 
środków 

każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) wydruk historii operacji za wybrany 
okres 

każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

c) sprawdzenie informacji o 
kredytach/ pożyczkach 

każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

d) sprawdzenie informacji o 
rachunkach lokat terminowych 

każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

e) wydruk listy lokat terminowych każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

13. Opłata za przewalutowanie transakcji 
zagranicznych 

od kwoty transakcji bez opłat 2% 5 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2% 6 

1 Opłata nie zostanie naliczona w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum 4 transakcji bezgotówkowych dowolnymi kartami płatniczymi wydanymi przez Bank na imię i nazwisko tego samego 
Klienta. 
2 Opłata nie jest pobierana w przypadku Klientów będących posiadaczami rachunku „Cool konto”, którzy nie ukończyli 18. roku życia. 
3 Opłata zostanie obniżona do 2,50 zł dla kart debetowych Maestro/Debit MasterCard wydanych do innych rachunków niż „Dopasowane konto” lub „Cool konto” w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym 
minimum 4 transakcji bezgotówkowych dowolnymi kartami płatniczymi wydanymi przez Bank na imię i nazwisko tego samego Klienta. 
4 O ile dany bank oferuje możliwość wypłaty gotówki w kasie. Transakcja wypłaty gotówki w kasie innego banku może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez ten bank. 
5 Niniejsza opłata jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN. W przypadku pozostałych transakcji niniejsza opłata nie jest pobierana. 
6 Niniejsza opłata jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż waluta Rachunku oraz w walucie innej niż PLN. W przypadku pozostałych transakcji niniejsza opłata nie jest pobierana.  
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III.A. Karty kredytowe (Visa/MasterCard Banku BPH Program "Autokarta", Visa/MasterCard Banku BPH Program "Karta Zakupowa", Visa/MasterCard 
Banku BPH Program "Karta Złotówka", VISA ALMA, AVON, Visa Ryanair, Visa/MasterCard FAIR Banku BPH) 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Visa/MasterCard Banku 
BPH Program 

"Autokarta" 11; 
Visa/MasterCard Banku 

BPH Program "Karta 
Zakupowa" 11 

Visa/MasterCard Banku 
BPH Program 

"Karta Złotówka" 11 

VISA ALMA 8 AVON Visa Ryanair Visa/MasterCard FAIR 
Banku BPH 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. Opłaty związane z obsługą Transakcji  

1.1 
  

Transakcje bezgotówkowe:  

a)  Zapłata (Minimalne Spłaty) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b)  Stałe Spłaty (usługa rozkładania Transakcji na raty) 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 

1.2 Transakcje gotówkowe – Wypłata (Minimalne Spłaty):             

a) wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku 1 3,75% wartości 
Transakcji, 

nie mniej niż 9,50 zł 

3,75% wartości 
Transakcji, 

nie mniej niż 9,50 zł 

3,75% wartości 
Transakcji, 

nie mniej niż 9,50 zł 

3,75% wartości 
Transakcji, 

nie mniej niż 9,50 zł 

3,75% wartości 
Transakcji, 

nie mniej niż 9,50 zł 

3,75% wartości 
Transakcji, 

nie mniej niż 9,50 zł 

b)  polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 
Posiadacza karty – Operator 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

c)  polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 
Posiadacza karty – Oddział Banku 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

d)  polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 
Posiadacza karty - Internet 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

e)  polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 
Posiadacza karty – Samoobsługowy Terminal Transakcyjny 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

1.3 Prowizja za udzielenie Limitu kredytu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

1.4 Opłata za przewalutowanie Transakcji zagranicznych 
dokonanych w walucie innej niż EUR 2 

3,5% wartości Transakcji  3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji 

2. Opłaty związane z Kartą  

2.1  
  

Opłaty za wydanie i używanie Karty oraz obsługę rachunku:    

a)  Jednorazowa opłata za wydanie Karty głównej 
bez  opłat bez  opłat 49 zł bez  opłat bez  opłat bez  opłat 

 

  

Bank zwróci opłatę na 
Rachunek karty,  jeśli w trakcie 
pierwszych 3 pełnych okresów 
rozliczeniowych, na Rachunku 
karty zaksięgowane zostaną 

Transakcje bezgotówkowe na 
łączną kwotę co najmniej 300 

złotych. 

   

b)  Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty  
(pobierana z dołu za rok miniony na początku drugiego i 
każdego kolejnego roku, licząc od daty wydania Karty 
głównej) 

85 zł 9 nie dotyczy 49 zł 9 85 zł 9 85 zł 9 nie dotyczy 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Visa/MasterCard Banku 
BPH Program 

"Autokarta" 11; 
Visa/MasterCard Banku 

BPH Program "Karta 
Zakupowa" 11 

Visa/MasterCard Banku 
BPH Program"Karta 

Złotówka" 11 

VISA ALMA 8 AVON Visa Ryanair Visa/MasterCard FAIR 
Banku BPH 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

c) Zwrot opłaty rocznej  za udostępnienie i obsługę Karty Bank zwróci opłatę na 
Rachunek karty, jeśli w ciągu  

12 pełnych okresów 
rozliczeniowych 

poprzedzających pobranie tej 
opłaty na Rachunku karty 

zostaną zaksięgowane 
Transakcje bezgotówkowe na 
łączną kwotę co najmniej 12 

000 złotych. 

nie dotyczy 

Bank zwróci opłatę na 
Rachunek karty, jeśli w ciągu 

12 pełnych okresów 
rozliczeniowych 

poprzedzających pobranie tej 
opłaty na Rachunku karty 

zostaną zaksięgowane 
Transakcje bezgotówkowe na 

łączną kwotę co najmniej 
10 000 złotych. 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 
d) Opłata za wydanie Karty dodatkowej 25 zł 25 zł 25 zł 65 zł 85 zł 15 zł 

 
e) Opłata za wznowienie Karty głównej bez  opłat 50 zł bez  opłat bez  opłat bez  opłat 30 zł 

 
f) Opłata za wznowienie Karty dodatkowej 25 zł 25 zł 25 zł 65 zł 29 zł 25 zł 

 
g) Opłata za wydanie Karty głównej w miejsce utraconej  25 zł 50 zł 25 zł 65 zł 65 zł 25 zł 

 
h) Opłata za wydanie Karty dodatkowej w miejsce utraconej 25 zł 25 zł 25 zł 65 zł 29 zł 25 zł 

 
i) Opłata za wydanie duplikatu Karty głównej  25 zł 50 zł 25 zł 55 zł 65 zł 25 zł 

 
j) Opłata za wydanie duplikatu Karty dodatkowej 25 zł 25 zł 25 zł 55 zł 29 zł 25 zł 

 
k) Miesięczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty  nie dotyczy 6 zł 9 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 6 zł 

 

  

 

W przypadku zaksięgowania 
na Rachunku karty Transakcji 
bezgotówkowych na łączną 

kwotę 600 zł w bieżącym 
okresie rozliczeniowym opłata 

zostanie zwrócona na 
Rachunek karty w kolejnym 

okresie rozliczeniowym. 

  
 

W przypadku zaksięgowania na 
Rachunku karty Transakcji 

bezgotówkowych na łączną 
kwotę 600 zł w bieżącym 

okresie rozliczeniowym opłata 
zostanie zwrócona na 

Rachunek karty w kolejnym 
okresie rozliczeniowym. 

 
l) Zapytanie o saldo w bankomacie:       

 
    - Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 
    - krajowej Sieci Euronet i bankomacie innego banku 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

 
m)  Opłata za zmianę dnia generowania Zestawienia 
transakcji 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

 
n)  Opłata za listowną przesyłką kodu PIN na życzenie 
Klienta (opcja dostępna dla kart z mikroprocesorem) 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

 
o)  Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie 
ekspresowym w kraju 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

 

p)   Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie 
ekspresowym za granicą  

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Visa/MasterCard Banku 
BPH Program 

"Autokarta" 11; 
Visa/MasterCard Banku 

BPH Program "Karta 
Zakupowa" 11 

Visa/MasterCard Banku 
BPH Program"Karta 

Złotówka" 11 

VISA ALMA 8 AVON Visa Ryanair Visa/MasterCard FAIR 
Banku BPH 

 1 2 3 4 5 6 7 

 
q) Opłata za zmianę kodu PIN w bankomatach:       

 - Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 - bankomacie innego banku - tylko dla kart z 
mikroprocesorem 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

 Uwaga: Nie ma możliwości zmiany kodu PIN w bankomatach 
krajowej Sieci Euronet.      

 

3. Opłaty ubezpieczeniowe  

3.1 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową 
„Pakiet Bezpieczny Portfel” 

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 4,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 

3.2 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową – 
na wypadek zgonu, niezdolności do pracy 3: 

  
 

a)  Transakcje bezgotówkowe – Zapłata (Minimalne Spłaty) 
oraz Transakcje gotówkowe – Wypłata (Minimalne Spłaty) 

0,35% aktualnego 
Zadłużenia 

0,35% aktualnego 
Zadłużenia 

0,35% aktualnego 
Zadłużenia 

0,40% aktualnego 
Zadłużenia 

0,40% aktualnego 
Zadłużenia 

0,35% aktualnego 
Zadłużenia 

b)  Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 0,35% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

0,35% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

0,35% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

0,40% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

0,40% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

0,35% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

3.3 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową – 
na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo 
poważnego zachorowania 3: 

   

a)  Transakcje bezgotówkowe – Zapłata (Minimalne Spłaty) 
oraz Transakcje gotówkowe – Wypłata (Minimalne Spłaty) 

0,53% aktualnego 
Zadłużenia 6 / 1% 

aktualnego Zadłużenia 7 

0,53% aktualnego 
Zadłużenia 6 / 1% 

aktualnego Zadłużenia 7 

0,53% aktualnego 
Zadłużenia 6 / 1% 

aktualnego Zadłużenia 7 

0,80% aktualnego 
Zadłużenia 6 / 1% 

aktualnego Zadłużenia 7 

0,80% aktualnego 
Zadłużenia 6 / 1% 

aktualnego Zadłużenia 7 

1% aktualnego 
Zadłużenia 

b)   Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 4 0,53% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 6 

/ 1% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 7 

0,53% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 6 / 

1% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 7 

0,53% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 6 / 

1% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 7 

0,80% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 6 

/ 1% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 7 

0,80% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 6 / 

1% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 7 

1% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

3.4 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową – na 
wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie 
Premium stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia 
określonego w ppkt 3.3. 

brak oferty 6 / bez opłat 7 brak oferty 6 / bez opłat 7 brak oferty 6 / bez opłat 7 brak oferty 6 / bez opłat 7 brak oferty 6 / bez opłat 7 bez opłat 

3.5 
  

Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: 

   

a)  Opcja I - Ochrona Kredytobiorcy 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł nie dotyczy nie dotyczy 18,90 zł 

b)  Opcja II - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka 10 / 
Partnera 

26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł nie dotyczy nie dotyczy 26,90 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Visa/MasterCard Banku 
BPH Program 

"Autokarta" 11; 
Visa/MasterCard Banku 

BPH Program "Karta 
Zakupowa" 11 

Visa/MasterCard Banku 
BPH Program"Karta 

Złotówka" 11 

VISA ALMA 8 AVON Visa Ryanair Visa/MasterCard FAIR 
Banku BPH 

 1 2 3 4 5 6 7 

 
c)   Opcja III - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka 10 / 
Partnera oraz Dzieci Kredytobiorcy 

29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł nie dotyczy nie dotyczy 29,90 zł 

3.6 
  

Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie 
Ubezpieczenia Zdrowotnego: 

      

a)  Pakiet Indywidualny - Ochrona Kredytobiorcy 35 zł 35 zł 35 zł nie dotyczy nie dotyczy 35 zł 

b)   Pakiet Partnerski - Ochrona Kredytobiorcy i 
Współmałżonka/Partnera albo Dziecka Kredytobiorcy 

73 zł 73 zł 73 zł nie dotyczy nie dotyczy 73 zł 

c)  Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, 
Współmałżonka/Partnera oraz maksymalnie dwójki Dzieci 
Kredytobiorcy 

99 zł 99 zł 99 zł nie dotyczy nie dotyczy 99 zł 

3.7 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie 
ubezpieczenia Bezpieczne Rachunki 

26 zł 26 zł 26 zł nie dotyczy nie dotyczy 26 zł 

4. Inne opłaty  

4.1 Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 5:       

 a) opłata za monit listowny 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

 b) opłata za monit telefoniczny 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

 c) opłata za wizytę windykatora 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 

4.2 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta – list krajowy 
specjalny (np. priorytetowy, polecony) 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4.3 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta – list 
zagraniczny 

6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 

4.4 Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów 
bankowych (za wyjątkiem kopii umowy i regulaminu karty 
kredytowej) 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

4.5 Opłata za wysłanie informacji o kredycie  20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

4.6 Opłata za wystawienie opinii bankowej 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

4.7 Opłata za ustanowienie spłaty Zadłużenia na Karcie w 
ramach usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa zmiana 
danych w dyspozycji  
Uwaga: Opłata nie dotyczy Klientów, którzy regulują Zadłużenie z 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BPH S.A. 

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

4.8 Opłata za sms w ramach usługi Powiadomienia SMS – 1 szt. 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 

4.9 Opłata za zmianę Benefitu  
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

5 zł (pierwsza zmiana w 
roku bezpłatna) 

5. Informacje dodatkowe  

5.1 Miesięczna spłata 4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

5% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

 

1 O ile dany bank oferuje możliwość wypłaty gotówki w kasie. Transakcja wypłaty gotówki w kasie innego banku może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez ten bank. 
2 Opłata dotyczy kart kredytowych VISA. 
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3 W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej na Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, Bank naliczy opłatę ubezpieczeniową również od przeterminowanego Zadłużenia z tytułu 
prowizji i opłat związanych z Rachunkiem karty. 
4 Dla Transakcji bezgotówkowej (Stałe Spłaty) opłata jest wyliczona na podstawie następującego wzoru: Stawka ubezpieczenia x [(Zadłużenie powstałe z tytułu rozłożenia Transakcji bezgotówkowej na raty x ilość miesięcznych spłat wraz z 
okresem odroczenia, jeżeli wystąpił) / ilość miesięcznych spłat bez okresu odroczenia]. 
5 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w okresie rozliczeniowym. Bank 
naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 
6 Opłata dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę do dnia 31 maja 2011 r. 
7 Opłata dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę od dnia 1 czerwca 2011 r. oraz Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę do dnia 31 maja 2011 r. a którzy w odpowiedzi na ofertę Banku, wyrazili zgodę na objęcie ich ubezpieczeniem w 
Opcji 2 Premium określonej szczegółowo w warunkach ubezpieczenia. 
8 Karta dostępna w ofercie Banku do dnia 30 czerwca 2011 r. 
9 W przypadku nieprzedłużenia Umowy na kolejny okres jej ważności (dotyczy Klientów zawierających Umowę od dnia 1 stycznia 2013 r.), bądź w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank lub przez Klienta - Roczna/Miesięczna opłata za 
udostępnienie i obsługę Karty zostanie naliczona proporcjonalnie do dnia poprzedzającego zablokowanie Karty. 
10 Dotyczy Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do dnia 14 kwietnia 2013 r. 
11 Karta dostępna w ofercie Banku do dnia 19 września 2013 r. 
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III.B. Karty kredytowe (MasterCard Banku BPH "Na Ratunek Dzieciom", MasterCard Platinum Banku BPH, MasterCard World Signia Banku BPH, 
MasterCard GOLD Banku BPH - Program "AutoPlus", Program "Bonus", Program "Komfort") 

 

Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard 
Banku BPH 

"Na Ratunek Dzieciom" 

MasterCard  
Platinum 

Banku BPH 

MasterCard 
World Signia 
Banku BPH 

MasterCard GOLD Banku BPH 

Program "AutoPlus" Program "Bonus" Program "Komfort" 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. Opłaty związane z obsługą Transakcji 

1.1 
  

Transakcje bezgotówkowe: 

a)  Zapłata (Minimalne Spłaty) bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat 

b)  Stałe Spłaty ( usługa rozkładania Transakcji na raty) 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 

1.2 
  

Transakcje gotówkowe – Wypłata (Minimalne Spłaty):   

a) wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie banku 1 

3,75% wartości Transakcji, 
nie mniej niż 9,50 zł 

3,75% wartości Transakcji, 
nie mniej niż 9,50 zł 

3,75% wartości Transakcji, 
nie mniej niż 9,50 zł 

3,75% wartości Transakcji, 
nie mniej niż 9,50 zł 

3,75% wartości Transakcji, 
nie mniej niż 9,50 zł 

3,75% wartości Transakcji, 
nie mniej niż 9,50 zł           

(Bank nie pobiera opłaty dla 

pierwszej rozliczonej wypłaty 
gotówki w każdym okresie 

rozliczeniowym) 

b)   polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 
Posiadacza karty – Operator 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

c)  polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 
Posiadacza karty – Oddział Banku 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

d)   polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 
Posiadacza karty - Internet 

bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat 

e)  polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 
Posiadacza karty – Samoobsługowy Terminal Transakcyjny 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

1.3 Prowizja za udzielenie Limitu kredytu bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat 

2. Opłaty związane z Kartą 
2.1 

  
Opłaty za wydanie i używanie Karty oraz obsługę rachunku: nie dotyczy 

Opłata uwzględnia wydanie 
karty Priority Pass 

Opłata uwzględnia wydanie 
karty Priority Pass 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

a)  Jednorazowa opłata za wydanie Karty głównej 75 zł 500 zł / 0 zł 10 1 000 zł 190 zł 190 zł 190 zł / 0 zł 10 

  b) Zwrot opłaty jednorazowej za wydanie Karty głównej   Bank zwróci opłatę na 
Rachunek karty,  jeśli w 

trakcie pierwszych 3 pełnych 
okresów rozliczeniowych, na 

Rachunku karty 
zaksięgowane zostaną 

Transakcje bezgotówkowe na 
łączną kwotę co najmniej 

2 500 złotych. 

nie dotyczy nie dotyczy 

Bank zwróci opłatę na 
Rachunek karty,  jeśli w 

trakcie pierwszych 3 pełnych 
okresów rozliczeniowych, na 

Rachunku karty 
zaksięgowane zostaną 

Transakcje bezgotówkowe na 
łączną kwotę co najmniej 

5 000 złotych. 

Bank zwróci opłatę na 
Rachunek karty,  jeśli w 

trakcie pierwszych 3 pełnych 
okresów rozliczeniowych, na 

Rachunku karty 
zaksięgowane zostaną 

Transakcje bezgotówkowe na 
łączną kwotę co najmniej 

5 000 złotych. 

Bank zwróci opłatę na 
Rachunek karty,  jeśli w 

trakcie pierwszych 3 pełnych 
okresów rozliczeniowych, na 

Rachunku karty 
zaksięgowane zostaną 

Transakcje bezgotówkowe na 
łączną kwotę co najmniej 

5 000 złotych. 

c)  Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty (pobierana 
z dołu za rok miniony na początku drugiego i każdego 
kolejnego roku, licząc od daty wydania Karty głównej) 

75 zł 9 500 zł 9 1 000 zł 9 190 zł 9 190 zł 9 190 zł 9 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard                    
Banku BPH                           

"Na Ratunek Dzieciom" 

MasterCard Platinum 
Banku BPH 

MasterCard                        
World Signia                    
Banku BPH 

MasterCard GOLD Banku BPH 

Program "AutoPlus" Program "Bonus" Program "Komfort" 

  1 2 3 4 5 6 7 

 d) Zwrot opłaty rocznej  za udostępnienie i obsługę Karty 

Bank zwróci opłatę na 
Rachunek karty, jeśli w ciągu 

12 pełnych okresów 
rozliczeniowych 

poprzedzających pobranie tej 
opłaty na Rachunku karty 

zostaną zaksięgowane 
Transakcje bezgotówkowe na 

łączną kwotę co najmniej 
12 000 złotych. 

Bank zwróci całą opłatę na 
Rachunek karty w przypadku 

zaksięgowania Transakcji 
bezgotówkowych i 

gotówkowych (z wyłączeniem 
przelewów z Rachunku karty) 
na łączną kwotę 54 000 zł lub 
połowę opłaty w przypadku 
zaksięgowania Transakcji 

bezgotówkowych i 
gotówkowych (z wyłączeniem 
przelewów z Rachunku karty) 
na łączną kwotę 36 000 zł w 
ciągu 12 pełnych okresów 

rozliczeniowych 
poprzedzających pobranie tej 

opłaty. 

Bank zwróci całą opłatę na 
Rachunek karty w przypadku 

zaksięgowania Transakcji 
bezgotówkowych i 

gotówkowych (z wyłączeniem 
przelewów z Rachunku karty) 
na łączną kwotę 90 000 zł lub 
połowę opłaty w przypadku 
zaksięgowania Transakcji 

bezgotówkowych i 
gotówkowych (z wyłączeniem 
przelewów z Rachunku karty) 
na łączną kwotę 60 000 zł w 
ciągu 12 pełnych okresów 

rozliczeniowych 
poprzedzających pobranie tej 

opłaty. 

nie dotyczy nie dotyczy 

Bank zwróci opłatę na 
Rachunek karty, jeśli w ciągu  

12 pełnych okresów 
rozliczeniowych 

poprzedzających pobranie tej 
opłaty na Rachunku karty 

zostaną zaksięgowane 
Transakcje bezgotówkowe na 

łączną kwotę co najmniej 
20 000 złotych. 

e)  Opłata za wydanie Karty dodatkowej 

35 zł 
250 zł                            

Opłata uwzględnia wydanie 
karty Priority Pass 

750 zł                              
Opłata uwzględnia wydanie 

karty Priority Pass  
50 zł 50 zł 50 zł 

f)  Opłata za wznowienie Karty głównej bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat 

g)  Opłata za wznowienie Karty dodatkowej 
35 zł 

250 zł                            
Opłata uwzględnia wydanie 

karty Priority Pass 

750 zł                                  
Opłata uwzględnia wydanie 

karty Priority Pass 
50 zł 50 zł 50 zł 

h)  Opłata za wydanie Karty głównej w miejsce utraconej  35 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

 i) Opłata za wydanie Karty dodatkowej w miejsce utraconej 35 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

j) Opłata za wydanie duplikatu Karty głównej  35 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

k) Opłata za wydanie duplikatu Karty dodatkowej 35 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

l) Zapytanie o saldo w bankomacie:       

    - Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

    - krajowej Sieci Euronet i bankomacie innego banku 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

m) Opłata za zmianę dnia generowania Zestawienia transakcji 5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

n) Opłata za listowną przesyłkę kodu PIN na życzenie Klienta 
(opcja dostępna dla kart z mikroprocesorem) 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

o) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie ekspresowym 
w kraju 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

p) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie ekspresowym 
za granicą  

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard 
Banku BPH 

"Na Ratunek Dzieciom" 

MasterCard  
Platinum 

Banku BPH 

MasterCard 
World Signia 
Banku BPH 

MasterCard GOLD Banku BPH 

Program "AutoPlus" Program "Bonus" Program "Komfort" 

  1 2 3 4 5 6 7 

 q) Opłata za zmianę kodu PIN w bankomatach:       

 - Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 - bankomacie innego banku - tylko dla kart z 
mikroprocesorem 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

 Uwaga: Nie ma możliwości zmiany kodu PIN w bankomatach krajowej 
Sieci Euronet. 

      

3. Opłaty ubezpieczeniowe 
3.1 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową 

„Pakiet Bezpieczny Portfel” 

2,50 zł bez  opłat bez  opłat 

bez  opłat                                    
+ ochrona 

ubezpieczeniowa 
„Uszczerbek na zdrowiu w 

wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

motoryzacyjnego” 

bez  opłat                                 
+ ochrona 

ubezpieczeniowa 
„Kradzież lub zniszczenie 

towaru” 

bez  opłat 

3.2 
  

Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową – 
na wypadek zgonu, niezdolności do pracy 2: 

  

a)  Transakcje bezgotówkowe – Zapłata (Minimalne Spłaty) 
oraz Transakcje gotówkowe – Wypłata (Minimalne Spłaty) 

0,35% aktualnego 
Zadłużenia 

0,35% aktualnego 
Zadłużenia 

0,35% aktualnego 
Zadłużenia 

0,35% aktualnego 
Zadłużenia 

0,35% aktualnego 
Zadłużenia 

0,35% aktualnego 
Zadłużenia 

b)  Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 3 0,35% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

0,35% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

0,35% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

0,35% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

0,35% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

0,35% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 

3.3 
  

Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową – 
na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo 
poważnego zachorowania 2: 

  

a)  Transakcje bezgotówkowe – Zapłata (Minimalne Spłaty) 
oraz Transakcje gotówkowe – Wypłata (Minimalne Spłaty) 

0,53% aktualnego 
Zadłużenia 7 / 1% 

aktualnego Zadłużenia 8 

0,53% aktualnego 
Zadłużenia 7 / 1% 

aktualnego Zadłużenia 8 

0,53% aktualnego 
Zadłużenia 7 / 1% 

aktualnego Zadłużenia 8 

0,53% aktualnego 
Zadłużenia 7 / 1% 

aktualnego Zadłużenia 8 

0,53% aktualnego 
Zadłużenia 7 / 1% 

aktualnego Zadłużenia 8 

0,53% aktualnego 
Zadłużenia 7 / 1% 

aktualnego Zadłużenia 8 

b)  Transakcje bezgotówkowe (Stałe Spłaty) 3 0,53% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 7 

/ 
1% Zadłużenia 

powstałego z tytułu 
rozłożenia Transakcji 

bezgotówkowej na raty 8 

0,53% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 7 

/ 
1% Zadłużenia 

powstałego z tytułu 
rozłożenia Transakcji 

bezgotówkowej na raty 8 

0,53% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 7 

/ 
1% Zadłużenia 

powstałego z tytułu 
rozłożenia Transakcji 

bezgotówkowej na raty 8 

0,53% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 7 

/ 
1% Zadłużenia 

powstałego z tytułu 
rozłożenia Transakcji 

bezgotówkowej na raty 8 

0,53% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 7 

/ 
1% Zadłużenia 

powstałego z tytułu 
rozłożenia Transakcji 

bezgotówkowej na raty 8 

0,53% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

rozłożenia Transakcji 
bezgotówkowej na raty 7 

/ 
1% Zadłużenia 

powstałego z tytułu 
rozłożenia Transakcji 

bezgotówkowej na raty 8 

3.4 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową – na 
wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie 
Premium stanowiącego rozszerzenie ubezpieczenia 
określonego w ppkt 3.3. 

brak oferty 7 / bez opłat 8 brak oferty 7 / bez opłat 8 brak oferty 7 / bez opłat 8 brak oferty 7 / bez opłat 8 brak oferty 7 / bez opłat 8 brak oferty 7 / bez opłat 8 

3.5 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową „Pakiet 
turystyczny” 

bez  opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard 
Banku BPH 

"Na Ratunek Dzieciom" 

MasterCard  
Platinum 

Banku BPH 

MasterCard 
World Signia 
Banku BPH 

MasterCard GOLD Banku BPH 

Program "AutoPlus" Program "Bonus" Program "Komfort" 

  1 2 3 4 5 6 7 

3.6 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową 
„Pakiet Platinum” 

nie dotyczy bez  opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

3.7 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową „Pakiet 
World Signia” 

nie dotyczy nie dotyczy bez  opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

3.8 
  

Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: 

  

a)   Opcja I - Ochrona Kredytobiorcy 18,90 zł nie dotyczy nie dotyczy 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł 

b)   Opcja II - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka 11 / 
Partnera 

26,90 zł nie dotyczy nie dotyczy 26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł 

c)   Opcja III - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka 11 / 
Partnera oraz Dzieci Kredytobiorcy 

29,90 zł nie dotyczy nie dotyczy 29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł 

3.9 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie 
Ubezpieczenia Zdrowotnego: 

  

 a)  Pakiet Indywidualny - Ochrona Kredytobiorcy 35 zł nie dotyczy nie dotyczy 35 zł 35 zł 35 zł 

b)  Pakiet Partnerski - Ochrona Kredytobiorcy i 
Współmałżonka/Partnera albo Dziecka Kredytobiorcy 

73 zł nie dotyczy nie dotyczy 73 zł 73 zł 73 zł 

c)  Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, 
Współmałżonka/Partnera oraz maksymalnie dwójki Dzieci 
Kredytobiorcy 

99 zł nie dotyczy nie dotyczy 99 zł 99 zł 99 zł 

3.10 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie 
ubezpieczenia Bezpieczne Rachunki 

26 zł nie dotyczy nie dotyczy 26 zł 26 zł 26 zł 

4. Inne opłaty 

4.1 Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 4:       

 a) opłata za monit listowny 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

 b) opłata za monit telefoniczny 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

 c) opłata za wizytę windykatora 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł 

4.2 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta – list krajowy 
specjalny (np. priorytetowy, polecony) 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4.3 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta – list 
zagraniczny 

6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 

4.4 Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów 
bankowych (za wyjątkiem kopii umowy i regulaminu karty 
kredytowej) 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

4.5 Opłata za wysłanie informacji o kredycie  20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

4.6 Opłata za wystawienie opinii bankowej 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

4.7 Opłata za ustanowienie spłaty Zadłużenia na Karcie w ramach 
usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa zmiana danych w 
dyspozycji 
Uwaga: Opłata nie dotyczy Klientów, którzy regulują Zadłużenie z 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BPH S.A. 

3,50 zł bez  opłat bez  opłat 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

4.8 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku 
utraty Karty 

nie dotyczy równowartość 95 EUR 5 równowartość 95 EUR 5 równowartość 95 EUR 5 równowartość 95 EUR 5 równowartość 95 EUR 5 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi MasterCard 
Banku BPH 

"Na Ratunek Dzieciom" 

MasterCard  
Platinum 

Banku BPH 

MasterCard 
World Signia 
Banku BPH 

MasterCard GOLD Banku BPH 

Program "AutoPlus" Program "Bonus" Program "Komfort" 

  1 2 3 4 5 6 7 

4.9 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju w 
przypadku utraty karty nie dotyczy równowartość 148 EUR 5 równowartość 148 EUR 5 równowartość 148 EUR 5 równowartość 148 EUR 5 równowartość 148 EUR 5 

4.10 Priority Pass - opłata za wejście do saloników (jednorazowo za 
każdą osobę) 

nie dotyczy równowartość 30 USD 6 

posiadacz karty Priority 
Pass: bez opłat, osoba 

towarzysząca: 
równowartość 24 USD 6 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

4.11 Opłata za sms w ramach usługi Powiadomienia SMS – 1 szt. 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 

5. Informacje dodatkowe 

5.1 Miesięczna spłata 4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

 

1 O ile dany bank oferuje możliwość wypłaty gotówki w kasie. Transakcja wypłaty gotówki w kasie innego banku może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez ten bank. 
2 W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej na Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, Bank naliczy opłatę ubezpieczeniową również od przeterminowanego Zadłużenia z tytułu 
prowizji i opłat związanych z Rachunkiem karty. 
3 Dla Transakcji bezgotówkowej (Stałe Spłaty) opłata jest wyliczona na podstawie następującego wzoru: Stawka ubezpieczenia x [(Zadłużenie powstałe z tytułu rozłożenia Transakcji bezgotówkowej na raty x ilość miesięcznych spłat wraz z 
okresem odroczenia, jeżeli wystąpił) / ilość miesięcznych spłat bez okresu odroczenia]. 
4 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w okresie rozliczeniowym. Bank 
naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 
5 Opłata jest pobierana na rzecz i w wysokości określonej przez organizację płatniczą MasterCard. Opłata przeliczana jest na złotówki po Referencyjnym kursie walutowym w dniu naliczenia opłaty. 
6 Opłata jest pobierana na rzecz i w wysokości określonej przez Priority Pass Ltd. Opłata przeliczana jest na złotówki po Referencyjnym kursie walutowym w dniu naliczenia opłaty. 
7 Opłata dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę do dnia 31 maja 2011 r. 
8 Opłata dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę od dnia 1 czerwca 2011 r. oraz Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę do dnia 31 maja 2011 r. a którzy w odpowiedzi na ofertę Banku, wyrazili zgodę na objęcie ich ubezpieczeniem w 
Opcji 2 Premium określonej szczegółowo w warunkach ubezpieczenia. 
9 W przypadku nieprzedłużenia Umowy na kolejny okres jej ważności (dotyczy Klientów zawierających Umowę od dnia 1 stycznia 2013 r.), bądź w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank lub przez Klienta - Roczna opłata za 
udostępnienie i obsługę Karty zostanie naliczona proporcjonalnie do dnia poprzedzającego zablokowanie Karty. 
10 Stawka 0 zł za Jednorazową opłatę za wydanie Karty głównej dotyczy Klientów, którzy na moment wnioskowania o Kartę są Posiadaczami Maksymalnego Konta (dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę od dnia 2 kwietnia 2013 r.). 
11 Dotyczy Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do dnia 14 kwietnia 2013 r. 



 

 26 

 

III.C. Karty kredytowe (VISA - KARTA W SAM RAZ, Media Markt, Visa Saturn, "Makro") 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi VISA - KARTA W SAM RAZ 8 Media Markt 9/Visa Saturn 6 "Makro" 7 

  1 2 3 4 

1. Opłaty związane z obsługą Transakcji 

1.1 Transakcje bezgotówkowe - Zapłata (Minimalne Spłaty) bez  opłat bez  opłat bez  opłat 

1.2 
 

Transakcje bezgotówkowe - Opłata za obsługę 
Transakcji (Stałe Spłaty) 

5 % wartości Transakcji 5 % wartości Transakcji 5 % wartości Transakcji 

1.3 Transakcje gotówkowe – Wypłata (Minimalne Spłaty): 

a) wypłata gotówki z bankomatu, na poczcie, w kasie 
banku 1 

3,75% wartości Transakcji, 
nie mniej niż 9,50 zł 

3,75% wartości Transakcji, 
nie mniej niż 9,50 zł 

3,75% wartości Transakcji, 
nie mniej niż 9,50 zł 

b) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 
Posiadacza karty – Operator 

8 zł 8 zł 8 zł 

c)  polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 
Posiadacza karty – Oddział Banku 

8 zł 8 zł 8 zł 

d) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 
Posiadacza karty - Internet 

bez  opłat bez  opłat bez  opłat 

e)  polecenie przelewu na rachunek wskazany przez 
Posiadacza karty – Samoobsługowy Terminal 
Transakcyjny 

bez opłat bez opłat bez opłat 

1.4 Transakcje gotówkowe – Wypłata w kasie sprzedawcy 
(Minimalne Spłaty) oraz Wypłata w kasie sprzedawcy 
(Stale Spłaty) dostępne o ile usługa zostanie 
zaproponowana przez Bank 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

1.5 Prowizja za udzielenie Limitu kredytu bez  opłat bez  opłat bez  opłat 

1.6 Opłata za przewalutowanie Transakcji  zagranicznych 
dokonanych w walucie innej niż EUR 2 

3,5% wartości Transakcji 3,5% wartości Transakcji nie dotyczy 

2. Opłaty związane z Kartą 
2.1 

  
Opłaty za obsługę rachunku oraz za wydanie i 
używanie Karty:     

  

a) Miesięczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty 0 zł – 6,90 zł 10                        
(wysokość opłaty zostanie 

określona w umowie) 
nie dotyczy nie dotyczy 

b) Roczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty 
(pobierana z dołu za rok miniony na początku drugiego 
i każdego kolejnego roku, licząc od daty wydania Karty 
głównej) 

nie dotyczy 45 zł 10 
39 zł 10 – karty niebieska i 
srebrna / 0 zł – karta złota 

c) Opłata za wydanie Karty głównej bez  opłat bez  opłat bez  opłat 

d) Opłata za wydanie Karty dodatkowej bez  opłat 30 zł bez  opłat 

e) Opłata za wznowienie Karty głównej bez  opłat bez  opłat bez  opłat 

f) Opłata za wznowienie Karty dodatkowej 17 zł bez  opłat bez  opłat 

g) Opłata za wydanie Karty głównej w miejsce 
utraconej 

15 zł bez  opłat 15 zł 

h) Opłata za wydanie Karty dodatkowej w miejsce 
utraconej 

15 zł 30 zł bez  opłat 

i) Opłata za wydanie duplikatu Karty głównej 15 zł 30 zł 15 zł 

j) Opłata za wydanie duplikatu Karty dodatkowej 15 zł 30 zł bez  opłat 

k) Opłata za zmianę koloru Karty główniej nie dotyczy nie dotyczy bez  opłat 

l) Opłata za zmianę koloru Karty dodatkowej nie dotyczy nie dotyczy bez  opłat 

 m) Zapytanie o saldo w bankomacie:    

- Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat 1 zł 

- krajowej Sieci Euronet i bankomacie innego banku 1 zł 1 zł 1 zł 

 n) Opłata za zmianę dnia sporządzenia Zestawienia 
transakcji 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

5 zł (pierwsza zmiana 
bezpłatna) 

o) Opłata za listowną przesyłkę kodu PIN na życzenie 
Klienta - opcja dostępna dla kart z mikroprocesorem 

5 zł 5 zł nie dotyczy 

 
p) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie 
ekspresowym w kraju 

50 zł 50 zł 50 zł 

 

q) Opłata dodatkowa za wydanie Karty w trybie 
ekspresowym za granicą 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 

50 zł + opłata za kuriera 
podana na wniosku o 

wydanie Karty w trybie 
ekspresowym 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi VISA - KARTA W SAM RAZ 8 Media Markt 9/Visa Saturn 6 "Makro" 7 

  1 2 3 4 

 r)  Opłata za zmianę kodu PIN w bankomatach:    

 -  Banku BPH S.A. bez opłat bez opłat bez opłat 

 
-  bankomacie innego banku - tylko dla kart z 
mikroprocesorem 

1 zł 1 zł 1 zł 

 
Uwaga: Nie ma możliwości zmiany kodu PIN w bankomatach 
krajowej Sieci Euronet. 

   

3. Opłaty ubezpieczeniowe 

3.1 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną 
ubezpieczeniową „Pakiet Bezpieczny Portfel” 

2,50 zł 2,50 zł nie dotyczy 

3.2 Opłata z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową od 
następstw zagubienia lub kradzieży karty 

nie dotyczy nie dotyczy bez  opłat 

3.3 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną 
ubezpieczeniową – na wypadek zgonu, niezdolności do 
pracy 3: 

  

a) Transakcje bezgotówkowe – Zapłata (Minimalne 
Spłaty) oraz Transakcji gotówkowe – Wypłata 
(Minimalne Spłaty) 

0.40% aktualnego 
Zadłużenia 

0.40% aktualnego 
Zadłużenia 

0.40% aktualnego 
Zadłużenia 

b) Transakcje bezgotówkowe – (Stałe Spłaty) 4 0.40% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

dokonania Transakcji 

0.40% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

dokonania Transakcji 

0.40% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

dokonania Transakcji 

c) Transakcje gotówkowe – Wypłata ( Stałe Spłaty) 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

3.4 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną 
ubezpieczeniową – na wypadek zgonu, niezdolności do 
pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania 3:   

a) Transakcje bezgotówkowe – Zapłata (Minimalne 
Spłaty) oraz Transakcje gotówkowe - Wypłata 
(Minimalne Spłaty) 

0.80% aktualnego 
Zadłużenia 

0.80% aktualnego 
Zadłużenia 

0.80% aktualnego 
Zadłużenia 

b)Transakcje bezgotówkowe – (Stałe Spłaty) 4 0.80% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

dokonania Transakcji 

0.80% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

dokonania Transakcji 

0.80% Zadłużenia 
powstałego z tytułu 

dokonania Transakcji 

c) Transakcje gotówkowe – Wypłata ( Stałe Spłaty) 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

3.5 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną 
ubezpieczeniową – na wypadek kradzieży lub 
zniszczenia towaru stanowiącego rozszerzenie 
ubezpieczenia określonego w ppkt 3.4. 

bez  opłat bez  opłat bez  opłat 

3.6 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną 
ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków:   

a) Opcja I – Ochrona Kredytobiorcy 18,90 zł 18,90 zł 18,90 zł 

b) Opcja II – Ochrona Kredytobiorcy i 
Współmałżonka 11 / Partnera 

26,90 zł 26,90 zł 26,90 zł 

c) Opcja III – Ochrona Kredytobiorcy, 
Współmałżonka 11 / Partnera oraz Dzieci Kredytobiorcy 

29,90 zł 29,90 zł 29,90 zł 

3.7 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie 
Ubezpieczenia Zdrowotnego: 

  

a) Pakiet Indywidualny – Ochrona Kredytobiorcy 35 zł 35 zł 35 zł 

b) Pakiet Partnerski – Ochrona Kredytobiorcy i 
Współmałżonka/Partnera albo Dziecka Kredytobiorcy 

73 zł 73 zł 73 zł 

c) Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, 
Współmałżonka/Partnera oraz maksymalnie dwójki 
Dzieci Kredytobiorcy 

99 zł 99 zł 99 zł 

3.8 Miesięczna opłata z tytułu objęcia ochroną w zakresie 
ubezpieczenia Bezpieczne Rachunki 

26 zł 26 zł 26 zł 

4. Inne opłaty 

4.1 Opłaty za podjęte przez Bank czynności 
windykacyjne 5: 

   

 a) opłata za monit listowny 25 zł 25 zł 25 zł 

 b) opłata za monit telefoniczny 35 zł 35 zł 35 zł 

 c) opłata za wizytę windykatora 65 zł 65 zł 65 zł 

4.2 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta – list 
krajowy specjalny (np. priorytetowy, polecony) 

5 zł 5 zł 5 zł 

4.3 Opłata za korespondencję na życzenie Klienta – list 
zagraniczny 

6 zł 6 zł 6 zł 

4.4 Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów 
bankowych (za wyjątkiem kopii umowy i regulaminu 
karty kredytowej) 

15 zł 15 zł 15 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi VISA - KARTA W SAM RAZ 8 Media Markt 9/Visa Saturn 6 "Makro" 7 

  1 2 3 4 

4.5 Opłata za wysłanie informacji o kredycie 20 zł 20 zł 20 zł 

4.6 Opłata za wystawienie opinii bankowej 30 zł 30 zł 30 zł 

4.7 Opłata za ustanowienie spłaty Zadłużenia na karcie w 
ramach usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa 
zmiana danych w dyspozycji 

Uwaga: Opłata nie dotyczy Klientów, którzy regulują Zadłużenie 
z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BPH 
S.A. 

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

4.8 Opłata za sms w ramach usługi Powiadomienia SMS – 
1 szt. 

0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 

5. Informacje dodatkowe 

5.1 Miesięczna spłata 4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

4% Zadłużenia,  
nie mniej niż 30 zł 

 

1 O ile dany bank oferuje możliwość wypłaty gotówki w kasie. Transakcja wypłaty gotówki w kasie innego banku może wiązać się z dodatkową opłatą 
pobieraną przez ten bank. 
2 Opłata dotyczy kart kredytowych VISA. 
3 W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej na Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, Bank naliczy 
opłatę ubezpieczeniowa również od przeterminowanego Zadłużenia z tytułu prowizji i opłat związanych z Rachunkiem karty. 
 4 Dla Transakcji bezgotówkowej (Stałe Spłaty) oraz gotówkowej ( Stałe Spłaty ) opłata jest wyliczona na podstawie następującego wzoru: Stawka 
ubezpieczenia x [(Zadłużenie powstałe z tytułu dokonania Transakcji x ilość miesięcznych spłat wraz z okresem odroczenia, jeżeli wystąpił )/ ilość miesięcznych 
spłat bez okresu odroczenia]. 
 5 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte 
przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w okresie rozliczeniowym. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za 
monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy 
miesiące). 
6 Karta Visa Saturn dostępna w ofercie Banku do dnia 31 marca 2011 r. 
7 Karta Makro dostępna w ofercie Banku do dnia 31 sierpnia 2011 r. 
8 Karta VISA - KARTA W SAM RAZ dostępna w ofercie Banku do dnia 31 sierpnia 2011 r. 
9 Karta Media Markt dostępna w ofercie Banku do dnia 31 sierpnia 2011 r. 
10 W przypadku nieprzedłużenia Umowy na kolejny okres jej ważności (dotyczy Klientów zawierających Umowę od dnia 1 stycznia 2013 r.), bądź w przypadku 
wypowiedzenia Umowy przez Bank lub przez Klienta - Roczna/Miesięczna opłata za udostępnienie i obsługę Karty zostanie naliczona proporcjonalnie do dnia 
poprzedzającego zablokowanie Karty. 
11 Dotyczy Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do dnia 14 kwietnia 2013 r. 
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IV. Limit w saldzie debetowym oraz kredyty 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Kapitalne konto; 
Srebrny Sezam 

Dopasowane konto; Sezam Max; 
Cool konto; Lubię to! konto; 

Sezam; Sezam Student; A’vista w 
walutach wymienialnych 

Maksymalne konto; 
Złoty Sezam 

Konto Osobiste Private Banking 

 1 2 3 4 5 6 

1. Limit w saldzie debetowym 

1.1 Opłata za przyznanie i coroczne odnowienie 
limitu w saldzie debetowym 

rocznie „z góry” 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 

Uwaga: W przypadku zmiany typu konta wiążącej 
się ze zwiększeniem wysokości opłaty rocznej za 
limit, opłata stanowi różnicę między nową a 
dotychczasową opłatą i pobierana jest 
proporcjonalnie w skali roku za okres jaki pozostał 
do dnia pobrania kolejnej opłaty rocznej. 

 od kwoty powyżej 2.500 zł 
przyznanego/ odnawianego 

limitu 

od kwoty przyznanego/ 
odnawianego limitu 

od kwoty powyżej 5.000 zł 
przyznanego/ odnawianego limitu 

od kwoty powyżej 10.000 zł 
przyznanego/ odnawianego 

limitu w odniesieniu do Klientów 
posiadających Konto Osobiste 

Private Banking 

1.2 Opłata za podwyższenie limitu w saldzie 
debetowym 

każdorazowo od kwoty 
podwyższenia limitu ponad kwotę 

limitu zwolnioną z opłaty w 
ramach danego rodzaju 

rachunku 

2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 

1.3 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku o przyznanie/ podwyższenie limitu w 
saldzie debetowym 

jednorazowo od każdego wniosku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

1.4 Zawarcie ugody z Klientem w zakresie limitu 
w saldzie debetowym 

jednorazowo od kwoty objętej 
ugodą 

0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł 

1.5 Potwierdzenia/ zaświadczenia/ opinie 
bankowe/ kopie wydawane na życzenie 
Klienta 

każdorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Kredyt gotówkowy zabezpieczony Kredyty na zakup papierów wartościowych 

Linia kredytowa inwestora 
giełdowego 

Kredyt na zakup akcji na rynku 
pierwotnym 

  1 2 3 4 5 

2.A. Kredyt gotówkowy zabezpieczony i celowy 
1. Opłata za rozpatrzenie wniosku                   od każdego wniosku bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Opłata przygotowawcza / prowizja od przyznanego kredytu / pożyczki od kwoty udzielonego 
kredytu/pożyczki 

a) Klienci Private i Personal Banking - 
3,5% 

b) pozostali klienci - 5% 

od 1% do 5% od 1% do 5% 

3. Prowizja od wcześniejszej spłaty części / całości kredytu / pożyczki                                                     
Uwaga: Nie dotyczy umów o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie 
konsumenckim. 

od kwoty spłaty Od 1,5% do 5% min 50 zł nie dotyczy nie dotyczy 

4. Wydanie promesy udzielenia kredytu / pożyczki od wartości promesy 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł 

5. Zmiana warunków umowy kredytu / pożyczki na wniosek klienta:     

a) podwyższenie kwoty od kwoty podwyższenia od 1% do 5% min 70 zł od 1% do 5% min 70 zł od 1% do 5% min 70 zł 

b) prolongata terminu  od kwoty objętej prolongatą od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł 

c) przewalutowanie   od kwoty przewalutowania 1%, min 300 zł nie dotyczy nie dotyczy 

d) zmiana planu spłaty  jednorazowo od kwoty objętej 
zmianą 

od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł 

e) zmiana prawnego zabezpieczenia  jednorazowo od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł 

f) karencja w spłacie kapitału  od kwoty kapitału nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

g) odroczenie (jednorazowo) spłaty kapitału w okresie kredytowania  od kwoty kredytu pozostającego do 
spłaty 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

h) inne  jednorazowo od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 250 zł 

6. Zawarcie z dłużnikiem porozumienia  w sprawie spłaty zadłużenia od kwoty kapitału objętego 
porozumieniem 

0,1%, min 30 zł 0,1%, min 30 zł 0,1%, min 30 zł 

7. Ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz Banku BPH SA od pełnomocnictwa bez opłat bez opłat bez opłat 

8. Potwierdzenia/ zaświadczenia/ opinie bankowe/ kopie wydawane na 
życzenie Klienta 

każdorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % 

  1 2 3 

2.B. Kredyt gotówkowy 
1. Prowizja od udzielonego kredytu jednorazowo do 13% kwoty kredytu 

2. Sporządzenia aneksu do umowy kredytu każdorazowo 50 zł 

3. Wystawienie opinii bankowej o kredycie każdorazowo 30 zł 

4. Pisemna informacja o kredycie (aktualnym saldzie kredytu, nie zaleganiu 
ze spłatą kredytu, dokonanych wpłatach) 

każdorazowo 10 zł 

5. Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów bankowych (za 
wyjątkiem dokumentów umowy kredytowej) 

każdorazowo 15 zł 

6. Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 1:   

 a) opłata za monit listowny każdorazowo 25 zł 

 b) opłata za monit telefoniczny każdorazowo 35 zł 

 c) opłata za wizytę windykatora każdorazowo 65 zł 

7. Opłata za pisemne potwierdzenie kwoty wcześniejszej całkowitej spłaty każdorazowo 4,50 zł 

8. Opłata za wysłanie dodatkowych blankietów spłat  każdorazowo 4,50 zł 

2.C. Kredyt gotówkowy „Auto Okazja” 3 
1. Prowizja od udzielonego kredytu jednorazowo do 5% kwoty kredytu 

2. Wydanie promesy kredytowej  każdorazowo bez opłat 

3. Sporządzanie opinii bankowej o kredycie każdorazowo 30 zł 

4. Wysłanie pisemnej informacji o kredycie  (aktualnym saldzie kredytu, 
niezaleganiu ze spłatą kredytu, dokonanych wpłatach)   

każdorazowo 10 zł 

5. Sporządzenie aneksu do umowy każdorazowo 50 zł 

6. Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów bankowych (za 
wyjątkiem dokumentów umowy kredytowej) 

każdorazowo 15 zł 

7. Wezwanie do przedstawienia aktualnej polisy Auto Casco i umowy  cesji z 
polisy Auto Casco 

każdorazowo 30 zł 

8. Kosztu weryfikacji auta w Centrum Rejestru Zastawów każdorazowo 30 zł 

9. Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 1:   

 a) opłata za monit listowny każdorazowo 25 zł 

 b) opłata za monit telefoniczny każdorazowo 35 zł 

 c) opłata za wizytę windykatora każdorazowo 65 zł 

10. Prowizja za całkowitą przedterminową spłatę kredytu 

Uwaga: Nie dotyczy umów o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie 
konsumenckim. 

jednorazowo 1,5 % kwoty kredytu pozostałego do 
spłaty zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem spłat 

11. Opłata za pisemne potwierdzenie kwoty wcześniejszej całkowitej spłaty każdorazowo 4,50 zł 

12. Opłata za wysłanie dodatkowych blankietów spłat  każdorazowo 4,50 zł 

3. Kredyt na zakup towarów i usług 2 
1. Prowizja od udzielonego kredytu jednorazowo od 0% do 5% kwoty kredytu 

2. Wystawienie opinii bankowej o kredycie każdorazowo 30 zł 

3. Pisemna informacja o kredycie (aktualnym saldzie kredytu, niezaleganiu 
ze spłatą kredytu, dokonanych wpłatach) 

każdorazowo 10 zł 

4. Sporządzenia aneksu do umowy kredytu każdorazowo 50 zł 

5. Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów bankowych (za 
wyjątkiem dokumentów umowy kredytowej) 

każdorazowo 15 zł 

6. Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 1:   

 a) opłata za monit listowny każdorazowo 25 zł 

 b) opłata za monit telefoniczny każdorazowo 35 zł 

 c) opłata za wizytę windykatora każdorazowo 65 zł 

7. Opłata za pisemne potwierdzenie kwoty wcześniejszej całkowitej spłaty  każdorazowo 4,50 zł 

8. Opłata za wysłanie dodatkowych blankietów spłat  każdorazowo 4,50 zł 

 

1 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte 
przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w miesiącu. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity 
telefoniczne w miesiącu (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 
2 Kredyt na zakup towarów i usług był dostępny w ofercie Banku do dnia 31 sierpnia 2011 r. 
3 Kredyt gotówkowy „Auto Okazja” był dostępny w ofercie Banku do dnia 31 lipca 2013 r. 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania 
prowizji/opłat 

Stawka w zł lub % 

PLN EUR USD CHF 

  1 2 3 

4. Kredyt hipoteczny 
1. Prowizja za udzielenie kredytu1 jednorazowo 0-4,2% kwoty kredytu 0-4,2% kwoty kredytu 0-4,2% kwoty kredytu 0-4,2% kwoty kredytu 

2. Podwyższenie kwoty kredytu każdorazowo 300 PLN za sporządzenie 
aneksu 

75 EUR za sporządzenie aneksu 100 USD za sporządzenie 
aneksu 

125 CHF za sporządzenie 
aneksu 

3. Sporządzenie aneksu w przedmiocie zmian warunków umowy 
na wniosek Kredytobiorcy (w przypadkach innych niż 
wymienione w tabeli)  

każdorazowo 150 PLN 37 EUR 50 USD 62 CHF 

4. Zmiana oprocentowania na wniosek Kredytobiorcy każdorazowo 150 PLN 37 EUR 50 USD 62 CHF 

5. Zmiana terminu spłaty rat  każdorazowo 150 PLN 37 EUR 50 USD 62 CHF 

6. Skrócenie okresu kredytowania na wniosek Kredytobiorcy nie 
powodujące wzrostu raty powyżej pierwszej raty kapitałowo-
odsetkowej 

każdorazowo 150 PLN 37 EUR 50 USD 62 CHF 

7. Skrócenie Okresu Karencji spłaty rat kapitałowych każdorazowo 150 PLN nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

8. Zmiana sposobu spłaty kredytu (raty równe na malejące; raty 
malejące na równe)  

każdorazowo 400 PLN 100 EUR 130 USD 160 CHF 

9. Prolongata spłaty kredytu każdorazowo 1% kwoty kredytu pozostałej do 
spłaty 

1% kwoty kredytu pozostałej do 
spłaty 

1% kwoty kredytu pozostałej do 
spłaty 

1% kwoty kredytu pozostałej do 
spłaty 

10. Zmiana waluty kredytu 1, 2 każdorazowo 0-1,50% kwoty kredytu 
pozostałej do spłaty po zmianie 

waluty 

0-1,50% kwoty kredytu 
pozostałej do spłaty po zmianie 

waluty 

0-1,50% kwoty kredytu 
pozostałej do spłaty po zmianie 

waluty 

0-1,50% kwoty kredytu 
pozostałej do spłaty po zmianie 

waluty 

11. Inspekcja przedmiotu zabezpieczenia kredytu  każdorazowo 185 PLN 45 EUR 60 USD 75 CHF 

12. Sporządzenie historii spłaty kredytu za bieżący rok 
kalendarzowy 

każdorazowo 50 PLN 12 EUR 16 USD 20 CHF 

13. Sporządzenie historii spłaty kredytu za poprzedni rok 
kalendarzowy 3 

każdorazowo 80 PLN za każdy rok, ale nie 
więcej niż 240 PLN 

21 EUR za każdy rok, ale nie 
więcej niż 65 EUR 

30 USD  za każdy rok, ale nie 
więcej niż 90 USD 

35 CHF za każdy rok, ale nie 
więcej niż 100 CHF 

14. Wystawienie zaświadczenia/opinii na wniosek Kredytobiorcy - 
opłata doliczona do raty kredytu 4 

każdorazowo 40 PLN 11 EUR 14 USD 16 CHF 

15. Wystawienie zaświadczenia/opinii na wniosek Kredytobiorcy - 
płatność na rachunek Banku 4 

każdorazowo 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 

16. Wydanie kopii rachunku na wniosek Kredytobiorcy każdorazowo 10 PLN 2 EUR 3 USD 4 CHF 

17. Sporządzenie duplikatu zezwolenia na wykreślenie hipoteki każdorazowo 50 PLN 50 PLN 50 PLN 50 PLN 

18. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy każdorazowo 20 PLN 5 EUR 7 USD 8 CHF 

19. Niestandardowe księgowanie każdorazowo 50 PLN 12 EUR 16 USD 20 CHF 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania 
prowizji/opłat 

Stawka w zł lub % 

PLN EUR USD CHF 

  1 2 3 

20. Sporządzenie harmonogramu spłaty kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

każdorazowo 50 PLN 12 EUR 16 USD 20 CHF 

21. Zmiana harmonogramu spłaty kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

każdorazowo 100 PLN 25 EUR 33 USD 42 CHF 

22. Uzyskanie przez Bank odpisu z księgi wieczystej  każdorazowo 100 PLN 25 EUR 33 USD 42 CHF 

23. Wezwanie do dostarczenia dokumentów wymaganych 
zgodnie z umową kredytu 

każdorazowo 35 PLN 9 EUR 13 USD 15 CHF 

24. Wezwanie do zapłaty każdorazowo, ale nie więcej 
niż jedno naliczenie w 

miesiącu 

25 PLN 6 EUR 8 USD 10 CHF 

25. Opłata manipulacyjna z tytułu przekroczenia dopuszczalnego 
wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem 1 

każdorazowo 0-3,6% 0-3,6% 0-3,6% 0-3,6% 

26. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 1, 5 jednorazowo 0-2% kwoty kredytu 0-2% kwoty kredytu 0-2% kwoty kredytu 0-2% kwoty kredytu 

27. Podwyższenie oprocentowania do czasu dostarczenia odpisu z 
księgi wieczystej na zasadach opisanych w umowie kredytu 

każdorazowo 0-1,25 % 0-1,25 % 0-1,25 % 0-1,25 % 

28. Opłata za wycenę każdej z nieruchomości 1, 6 każdorazowo 0-1000 PLN 0-1000 PLN 0-1000 PLN 0-1000 PLN 

 
Lista czynności, za które Bank pobiera prowizje lub opłaty może się różnić od zamieszczonych w tabeli, w przypadkach indywidualnie negocjowanych umów i programów specjalnych. 
Informacja o kosztach sądowych i postępowania egzekucyjnego wyliczona dla przykładowej kwoty egzekwowanej należności, w wysokości  25.000,00 zł.: 
Koszty postępowania  3.800,00 PLN, w tym: 50,00 PLN - koszty sądowe i 3.750,00 PLN - koszty egzekucyjne. 
Podana powyżej przykładowa wysokość kosztów może w konkretnych przypadkach ulec zmianie w zależności od przebiegu postępowania sądowego i egzekucyjnego. 
1 W przypadku indywidualnie negocjowanych umów Bank zastrzega możliwość stosowania innych stawek opłat i prowizji. 
2 Wysokość prowizji za zmianę waluty w wysokości 0% dotyczy kredytów wypłaconych i spłacanych według kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank BPH S.A. W przypadku kredytów 
wypłaconych i spłacanych według kursu średniego NBP prowizja za zmianę waluty wynosi 1,50%. 
3 Po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy Bank bezpłatnie przesyła Kredytobiorcy wyciąg z rachunku kredytowego. 
4 O formie płatności decyduje kredytobiorca w momencie składania wniosku o wykonanie czynności. W braku odmiennej dyspozycji ze strony kredytobiorcy w momencie składania wniosku o wykonanie czynności, opłata zostanie 
doliczona do raty kredytu, w walucie kredytu, według Tabeli. 
5 Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 0% kwoty kredytu i dotyczy kredytów, przy których łączna kwota nadpłat kapitału w okresie pierwszych 5 lat liczonych od dnia wypłaty Kredytu (a w przypadku wypłat w 
transzach – pierwszej transzy kredytu) nie przekroczy 50% kwoty udzielonego kredytu. W przypadku, gdy łączna kwota nadpłat kapitału w okresie pierwszych 5 lat liczonych od dnia wypłaty Kredytu (a w przypadku wypłat w 
transzach – pierwszej transzy kredytu) przekroczy 50% kwoty udzielonego kredytu lub w przypadku całkowitej spłaty kredytu w tym okresie, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 2% kwoty udzielonego kredytu. 
Prowizja zostanie doliczona do salda kredytu z dniem dokonania nadpłaty, z zastrzeżeniem, że w przypadku kredytów indeksowanych kursem waluty obcej prowizja zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest 
kredyt po kursie sprzedaży obowiązującym w dniu dokonania tej czynności przez Bank. W przypadku kredytów udzielonych na kwotę do 80 000 złotych polskich włącznie prowizji za wcześniejszą spłatę nie pobiera się. 
6 Opłata za wycenę za każdą z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu będzie wynosić odpowiednio do typu nieruchomości i kosztu wyceny poniesionego przez Bank: 
a) lokal mieszkalny - do 650 PLN (lokale mieszkalne położone w granicach administracyjnych Warszawy przy kwocie kredytu do 1 mln PLN – do 200 PLN), 
b) dom - do 860 PLN, 
c) dom w budowie (przed oddaniem do użytkowania) lub inny typ nieruchomości - do 1000 PLN, 
d) aktualizacja wartości nieruchomości związana ze zmianą celu kredytu lub zmianą harmonogramu wypłat transz kredytu - do 200 PLN. 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % 

  1 2 3 

5. Kredyt samochodowy: kredyt na zakup pojazdu oraz kredyt „Auto Gotówka” 3 
1. Prowizja od udzielonego kredytu                                                                                                                                                                                                                                             jednorazowo od 0% do 5% kwoty kredytu 

2. Prowizja za całkowitą przedterminową spłatę kredytu 1 jednorazowo 1,5%  kwoty kredytu pozostałego do 
spłaty zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem spłat 

3. Wydanie promesy kredytowej każdorazowo bez opłat 

4. Sporządzenie aneksu do umowy:                                                                      
a) podwyższenie kwoty kredytu w związku z:                                                                                                                                   
- dokupieniem Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców,   

każdorazowo bez opłat 

- dokupieniem Ubezpieczenia AC/OC po wygaśnięciu dotychczasowej 
polisy, 

każdorazowo bez opłat 

b) prolongata płatności (kapitału, odsetek, odsetek + kapitału) oraz 
wydłużenie okresu kredytowania 

każdorazowo 100 zł 

c) zmiana terminu płatności                                                                                                                                                                                                                                               każdorazowo 50 zł   nie dotyczy pierwszej zmiany 

d) zmiana prawnego zabezpieczenia każdorazowo 100 zł  nie dotyczy zmiany 
zabezpieczenia w przypadku 

całkowitej szkody na pojeździe 

e) skrócenie okresu kredytowania każdorazowo 100 zł 

f) inne  każdorazowo bez opłat 

5. Sporządzenie opinii bankowej o kredycie każdorazowo 30 zł 

6. Wysłanie pisemnej informacji o kredycie (aktualnym saldzie kredytu, 
niezaleganiu ze spłatą kredytu, dokonanych wpłatach) 

każdorazowo 10 zł 

7. Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów bankowych każdorazowo 15 zł 

8. Wystąpienie do sądu z wnioskiem o wykreślenie zastawu na życzenie 
Kredytobiorcy 

każdorazowo 95 zł 

9. Wezwanie do przedstawienia aktualnej polisy Auto Casco i umowy 
cesji z polisy Auto Casco 

każdorazowo 30 zł 

10. Wezwanie do przedstawienia dowodu rejestracyjnego z adnotacją o 
ustanowieniu zastawu 

każdorazowo 30 zł 

11. Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne 2:  
 a) opłata za monit listowny każdorazowo 25 zł 
 b) opłata za monit telefoniczny każdorazowo 35 zł 
 c) opłata za wizytę windykatora każdorazowo 65 zł 

12. Opłata za czynności związane z ustanowieniem prawnego 
zabezpieczenia w formie: 

 

a) poręczenia cywilnego każdorazowo bez opłat 

b) zastawu rejestrowego każdorazowo 20 zł 

13. Opłata za sprawdzenie pojazdu w CORS jednorazowo 30 zł 

14. Opłata za pisemne potwierdzenie kwoty wcześniejszej całkowitej 
spłaty  

każdorazowo 4,50 zł 

15. Opłata za wysłanie dodatkowych blankietów spłat  każdorazowo 4,50 zł 

 

1 Nie dotyczy umów o kredycie konsumenckim w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim.  
2 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte 
przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w miesiącu. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity 
telefoniczne w miesiącu (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 
3 Kredyt na zakup pojazdu oraz kredyt „Auto Gotówka” był dostępny w ofercie Banku do dnia 31 października 2010 r. 
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V. Operacje gotówkowe 1 
 

Lp. Rodzaj  czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/ opłat Stawka w zł lub % 

  1 2 3 

1. Wpłaty gotówkowe 

Uwaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1. Nie pobiera się prowizji/ opłat od wpłat gotówkowych:                                                                                                                                                                                                                   
- na rachunki Klientów Indywidualnych prowadzone w Banku BPH S.A.,                                                                                                                                                                                                                      
- z tytułu spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH S.A. i były GE Money Bank S.A., w tym spłat dokonywanych w walutach 
wymienialnych na rzecz tego samego Klienta Banku BPH S.A.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- na rachunki BPH TFI S.A. oraz Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- na wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH S.A. prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych,                                                                                                          
- z tytułu składki ubezpieczeniowej na „Optima Profit”, „Premium Plan, „Premium Profit”. 
2. Bank nie przyjmuje wpłat walut wymienialnych w bilonie, przy czym ograniczenie to nie dotyczy wpłat dokonywanych na poczet spłaty w całości 
lub w części udzielonych przez Bank BPH S.A. i były GE Money Bank S.A. kredytów lub pożyczek denominowanych lub indeksowanych do waluty 
obcej. 

1.1 Na rachunki przedsiębiorców prowadzone w Banku BPH SA  

a) w złotych i w walutach wymienialnych                                                                                                                                            od kwoty wpłaty 0,5%, min. 5 zł 

1.2 Na rachunki prowadzone w innych bankach   

a) w złotych od kwoty wpłaty 0,75%, min. 15 zł 

1.3 Na rachunki prowadzone w innych bankach  

a) w walutach wymienialnych                                                                                                                                                                                                               
Uwaga: Przy wpłatach gotówkowych w walutach wymienialnych do 
innych banków pobiera się dodatkową opłatę za polecenie 
przelewu (przekaz zagraniczny wychodzący). 

od kwoty wpłaty 0,75%, min. 20 zł 

2. Wypłaty gotówkowe nienotyfikowane  

2.1 Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych powyżej kwoty 
określonej w komunikacie 

 

a) nie podjęcie gotówki lub podjęcie w kwocie niższej niż wskazana 
w zgłoszeniu zapotrzebowania 

od kwoty nie podjętej w uzgodnionym 
terminie 

od  0,25% do 3,00% 

3. Wypłaty z lokat terminowych prowadzonych w ramach rachunku Planu Lokacyjnego 

3.1 Całości/części środków z lokaty terminowej w wyniku dyspozycji 
Wypłaty z Planu Lokacyjnego  

od części kwoty wypłaty, która 
przewyższa sumę wpłat do Planu 

Lokacyjnego przed okresem 12 miesięcy 

0,50% 

3.2 Całości/części środków z lokaty terminowej w wyniku dyspozycji 
Zmiany Planu Lokacyjnego 

od kwoty wypłaty bez opłat 

3.3 Całości środków w wyniku rozwiązania umowy Planu Lokacyjnego 
spowodowanego brakiem wymaganych wpłat w okresie 12 
miesięcy od daty zawarcia w/w umowy   

od kwoty wypłaty 0,50% 

4. Wypłaty z rachunku terminowego lokaty IKE – Indywidualnego Konta Emerytalnego  

4.1 Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty 
podpisania umowy o prowadzenie IKE 

od kwoty przenoszonych środków 0,5%, min. 100 zł 

4.2 Zwrot środków przed upływem 12 miesięcy od daty podpisania 
umowy o prowadzenie IKE 

od kwoty wycofywanych środków 0,5%, min. 100 zł 

5. Wypłaty z rachunku oszczędnościowego 

5.1 Wypłata gotówkowa z rachunku oszczędnościowego w kasie 
Banku 2 

od każdej wypłaty 7,99 zł 

5.2 Spłata kredytu/pożyczki bezpośrednio z rachunku Pracowite Konto 
Oszczędnościowe przy użyciu czytnika kodów kreskowych 

od każdej operacji 7,99 zł 

6. Wypłaty z rachunku Lubię to! konto 

6.1 Wypłata gotówkowa z rachunku Lubię to! konto w kasie Banku od każdej wypłaty 8,99 zł 

1 W placówkach franczyzowych Banku BPH oraz Agencjach uniwersalnych Banku BPH możliwe są  odstępstwa od stawek określonych w rozdz. V, z tym 
zastrzeżeniem, że powyższe stawki to stawki maksymalne. 
2 Opłata dotyczy rachunków: Sezam Oszczędzam, Sezam Oszczędzam Plus i Pracowite Konto Oszczędnościowe. 
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VI. Inne czynności 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % 

  1 2 3 

1. Wezwanie do zapłaty, upomnienie, zawiadomienie posiadacza 
rachunku, kredytobiorcy, poręczycieli o wymagalności zadłużenia z 
wyjątkiem produktów z części III.A., III.B., III.C., IV pkt 2.B., pkt 2.C., pkt 
3, pkt 4, pkt 5:    
a) wysłane listem zwykłym od każdego wezwania wysłanego do 

posiadacza rachunku, kredytobiorcy, 
poręczycieli - nie więcej niż raz w miesiącu 

15  zł 

b) wysłane listem poleconym od każdego wezwania wysłanego do 
posiadacza rachunku, kredytobiorcy, 

poręczycieli - nie więcej niż raz w miesiącu 

20 zł 

Uwaga. Opłatę pobiera się od posiadacza rachunku.    

2. Potwierdzenia/ zaświadczenia/ opinie bankowe/ kopie wydawane na 
życzenie Klienta, z wyjątkiem części: I pkt 5, I.A. pkt 5, III.A. pkt 4 ppkt 
4.4-4.6, III.B. pkt 4 ppkt 4.4-4.6, III.C. pkt 4 ppkt 4.4-4.6, IV pkt 1 ppkt 
1.5, pkt 2.A. ppkt 8, pkt 2.B. ppkt 3, 4, 5, 7, pkt 2.C. ppkt 3, 4, 6, 11, pkt 
3 ppkt 2, 3, 5, 7, pkt 4 ppkt 12-18, 20, pkt 5 ppkt 5-7, 14  

od każdego potwierdzenia/ zaświadczenia/ 
opinii, w ramach tej samej dyspozycji Klienta 

bez względu na liczbę umów, których 
dyspozycja dotyczy 

30 zł 

3. Prowizja za skup i sprzedaż walut obcych                                                                                 
Uwaga. Opłata dotyczy obrotu gotówkowego.                                                                           
Uwaga: Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży walut obcych w bilonie.  

 

a) na rzecz Klientów Banku BPH S.A. od kwoty skupionej lub sprzedanej 0% 

b) na rzecz Klientów innych banków od kwoty skupionej lub sprzedanej 0,30%, min. 10 zł 

4. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na zlecenie 
Klienta na rzecz osoby trzeciej                                                                                                                                                     
Uwaga. Nie dotyczy kredytobiorców Banku BPH S.A. 

jednorazowo od każdej  blokady 30 zł 

5. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym 
jako zabezpieczenie należności innego banku  

od każdego pełnomocnictwa 20 zł 

6. Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie jednorazowo bez opłat 

7. Dokonanie cesji rachunku terminowego od każdego rachunku 30 zł 

8. Wymiana banknotów na banknoty o innych nominałach                                                                                                                                         
Uwaga: Bank nie prowadzi zamiany walut wymienialnych w bilonie na 
banknoty i odwrotnie. 

od kwoty wymiany 0,5%, min. 10 zł 

9. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie Banku przedmiotów i 
dokumentów 

miesięcznie wysokość opłaty ustalana 
w wyniku negocjacji, min. 

30 zł 

10. a) Kaucja za klucz do kasety lub skrytki sejfowej                                                                            
Uwaga: Zwrot kaucji następuje w przypadku całkowitej rezygnacji z usługi. W 
przypadku zgubienia klucza i jednoczesnej rezygnacji z usługi kaucja 
pomniejszana jest o rzeczywiste koszty dorobienia klucza. 

jednorazowo 100 zł 

b) Za zgubienie klucza do kasety lub skrytki sejfowej każdorazowo opłata ustalana przez 
dyrektora placówki w 
oparciu o rzeczywiste 

koszty 

11. Wynajem kaset lub skrytek sejfowych  miesięcznie 50 zł 

  rocznie 500 zł 

12. Przyjęcie do przechowywania kasety  miesięcznie 50 zł 

  rocznie 500 zł 

13. Poszukiwanie rachunków bankowych i innych informacji o Kliencie 
na wniosek uprawnionych Klientów Indywidualnych 
Uwaga: Opłata pobierana jest od zleceniodawcy. 

jednorazowo od każdego Klienta 30 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % 

  1 2 3 

14. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących 
tajemnicę bankową – osobom, organom i instytucjom uprawnionym 
na podstawie Prawa Bankowego oraz innych przepisów prawa, z 
wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na 
żądanie: 

a) sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub 
postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, 

b) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania 
działalności banków do celów mających związek z 
przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

c) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego 
oraz inspektora nadzoru bankowego, 

d) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu 
kontroli skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego w 
zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach, 

e) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących 
numerów rachunków bankowych płatników składek oraz 
danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych 
rachunków, 

f) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii 
Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony 
Rządu w związku z postępowaniami sprawdzającymi 
prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie informacji 
niejawnych, 

g) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do 
prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o 
przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach o 
wykroczenia - w zakresie informacji przekazywanych na 
potrzeby tych postępowań, 

h) organu Służby Celnej wydane w związku z toczącym się 
postępowaniem o przestępstwo skarbowe. 

oraz na żądanie innego banku – na zasadzie wzajemności, tj. 
wykonywania przez inny bank na zlecenie Banku BPH S.A. usługi w 
tym zakresie bez pobierania opłaty. 

jednorazowo 50 zł + koszty przesyłki 

  Uwaga: Opłata pobierana jest od zleceniodawcy.   

15. Zerwanie lokaty z dzienną kapitalizacją przed upływem okresu 
umownego 

Uwaga: Bank pobiera prowizję za zerwanie lokaty przed upływem okresu 
umownego w wysokości 90 % odsetek naliczonych w okresie do dnia 
poprzedzającego wypłatę z rachunku włącznie. Kwota pobranej prowizji 
pomniejsza kwotę środków zgromadzonych na rachunku. 

od każdego zamykanego rachunku 90 % odsetek naliczonych 
w okresie do dnia 

poprzedzającego wypłatę 
z rachunku włącznie 

16. Przelew z rachunku lokaty terminowej do innego banku od każdego przelewu 6,99 zł 

17. Automatyczne odesłanie kwoty nadpłaty z rachunku terminowego 
lokaty Indywidualnego Konta Emerytalnego na rachunek w innym 
banku  

od kwoty przelewanych środków 0,5%, min. 10 zł 

18. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości/ numeru rachunku Klienta od każdego dokumentu/ rachunku bez opłat 

19. Porozumienie się stron w zakresie kontynuacji umowy (odwołanie 
wypowiedzenia umowy) na wniosek Klienta. 

Uwaga: Dotyczy umowy pożyczki/ kredytu, umowy o limit w saldzie 
debetowym, umowy ROR, umowy UKOK. 

jednorazowo 50 zł 

20. Odzyskanie przez Bank środków pieniężnych, które trafiły na 
niewłaściwy numer rachunku z winy Zleceniodawcy 

jednorazowo za odzyskanie środków 50 zł 
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VII. Operacje w obrocie dewizowym 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % 

  1 2 3 

1. Realizacja poleceń wypłaty 

Uwaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w niniejszej Taryfie, w przypadku wyboru opcji kosztowej OUR3 pobiera się opłaty i prowizje innych 
banków naliczane w wysokości określonej w tabeli opłat banków pośredniczących, dostępnej w placówkach Banku BPH S.A. Rozliczenie tych opłat 
ze zleceniodawcą jest ostateczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. W ramach rachunków oszczędnościowych Bank nie wykonuje poleceń wypłaty wysyłanych. 

3. Dla poleceń wypłaty wysłanych na rachunki w Banku BPH S.A. zastosowanie mają opłaty kreślone w niniejszej Taryfie w ppkt 2.1 i 2.2 w części I. 
„Obsługa rachunków bankowych” i części I.A. „Obsługa rachunków bankowych wycofanych z oferty Banku”.  

4. W trybie ekspres mogą być realizowane polecenia wypłaty w walucie PLN, USD, GBP i EUR. 

1.1 Polecenie wypłaty otrzymane, gdy koszty ponosi beneficjent (opcja 
kosztowa SHA1/BEN2), w tym przelew walut obcych z innych banków 
w kraju: 

 

a) na rzecz Klientów Banku BPH S.A.                                                                                                                              
Uwaga. Opłaty nie pobiera się:                                                                                                                                           
– jeżeli kwota polecenia wypłaty nie przekracza równowartości 500 zł,                                                                                                               
– jeżeli kwota polecenia wypłaty z tytułu zagranicznych świadczeń 
emerytalno-rentowych nie przekracza równowartosci50 zł  

jednorazowo 30 zł 

b) na rzecz Klientów innych banków jednorazowo 70 zł 

c) Polecenie wypłaty EOG4 jednorazowo 5 zł 

1.2 Polecenie wypłaty EOG4:   

 a) realizowane w Oddziale:    

     - tryb zwykły jednorazowo 20 zł 

     - tryb ekspres jednorazowo 40 zł 

 b) realizowane za pośrednictwem kanałów elektronicznych:   

     - tryb zwykły jednorazowo 10 zł 

     - tryb ekspres jednorazowo 25 zł 

1.3 Polecenie wypłaty wysłane (opcja kosztowa SHA1), w tym przelew 
walut obcych na rachunki w innych bankach w kraju, realizowane w 
Oddziale: 

 

a) tryb zwykły  jednorazowo 70 zł 

b) tryb pilny  jednorazowo 110 zł 

c) tryb ekspres                                                                                                                                      od kwoty przekazu 0,1%, min. 150 zł, max. 3000 zł 

1.4 Polecenie wypłaty wysłane (opcja kosztowa SHA1), w tym przelew 
walut obcych na rachunki w innych bankach w kraju, realizowane za 
pośrednictwem kanałów elektronicznych: 

 

a) tryb zwykły  jednorazowo 60 zł 

b) tryb pilny  jednorazowo 100 zł 

c) tryb ekspres                                                                                           od kwoty przekazu 0,1%, min. 130 zł, max. 3000 zł 

1.5 Polecenie wypłaty wysłane (opcja kosztowa BEN2), w tym przelew 
walut obcych na rachunki w innych bankach w kraju, realizowane w 
Oddziale: 

  

 a) tryb zwykły  jednorazowo 20 EUR lub równowartość w PLN 

 b) tryb pilny  jednorazowo 30 EUR lub równowartość w PLN 

 c) tryb ekspres                                                                                                                                      od kwoty przekazu 0,1%, min. 150 zł 

1.6 Polecenie wypłaty wysłane (opcja kosztowa BEN2), w tym przelew 
walut obcych na rachunki w innych bankach w kraju, realizowane za 
pośrednictwem kanałów elektronicznych: 

  

 a) tryb zwykły  jednorazowo 20 EUR lub równowartość w PLN 

 b) tryb pilny  jednorazowo 30 EUR lub równowartość w PLN 

 c) tryb ekspres                                                                                                                                      od kwoty przekazu 0,1%, min. 130 zł 

1.7 Polecenie wypłaty wysłane (opcja kosztowa OUR3), w tym przelew 
walut obcych na rachunki w innych bankach w kraju, realizowane w 
Oddziale: 

  

 
a) tryb zwykły  jednorazowo 70 zł + koszty banków 

pośredniczących 

 
b) tryb pilny  jednorazowo 110 zł + koszty banków 

pośredniczących 

 
c) tryb ekspres                                                                                                                                      od kwoty przekazu 0,1%, min. 150 zł, max. 3000 zł + 

koszty banków pośredniczących 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % 

  1 2 3 

1.8 Polecenie wypłaty wysłane (opcja kosztowa OUR3), w tym przelew 
walut obcych na rachunki w innych bankach w kraju, realizowane za 
pośrednictwem kanałów elektronicznych: 

  

 
a) tryb zwykły  jednorazowo 60 zł + koszty banków 

pośredniczących 

 
b) tryb pilny  jednorazowo 100 zł + koszty banków 

pośredniczących 

 
c) tryb ekspres                                                                                                                                      od kwoty przekazu 0,1%, min. 130 zł, max. 3000 zł + 

koszty banków pośredniczących 
1.9 Potwierdzenie wykonania polecenia wypłaty:    

a) zleconego w Oddziale:   

- do 3 miesięcy od daty realizacji transferu od każdego potwierdzenia 15,99 zł 

- powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy od daty realizacji transferu od każdego potwierdzenia 30 zł 

- powyżej 12 miesięcy od daty realizacji transferu od każdego potwierdzenia 100 zł 

b) zleconego za pośrednictwem kanałów elektronicznych:   

 - do 3 miesięcy od daty realizacji transferu od każdego potwierdzenia 15,99 zł 

 - powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy od daty realizacji transferu od każdego potwierdzenia 20 zł 

 - powyżej 12 miesięcy od daty realizacji transferu od każdego potwierdzenia 90 zł 

1.10 Zwrot polecenia wypłaty otrzymanego – na wniosek beneficjenta jednorazowo jak za polecenie wypłaty wysłane 

1.11 Postępowanie wyjaśniające na zlecenie Klienta w sprawie realizacji 
polecenia wypłaty                                                                                                                              
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli stwierdzono błędy Banku BPH S.A. 

jednorazowo 60 zł + koszty innych banków 

1.12 Poszukiwanie na podstawie dyspozycji Klienta polecenia wypłaty jednorazowo 60 zł + koszty innych banków 

1.13 Anulowanie lub zmiana dyspozycji polecenia wypłaty (na zlecenie 
Klienta), jeśli polecenie wypłaty nie zostało jeszcze zrealizowane 

jednorazowo 40 zł 

1.14 Wystąpienie o anulowanie lub zmianę polecenia wypłaty (na zlecenie 
Klienta), jeśli polecenie wypłaty zostało już zrealizowane 

jednorazowo 60 zł + koszty innych banków 

1.15 Anulowanie polecenia wypłaty przez bank, do którego zostało ono 
wysłane 

jednorazowo jak za polecenie wypłaty otrzymane 

1.16 Opłata dodatkowa za polecenie wypłaty niespełniające wymogów 
automatycznego przetwarzania 

od każdego polecenia wypłaty 
niespełniającego wymogów 

automatycznego przetwarzania 
30 zł 

2. Realizacja operacji czekowych 
2.1 Skup czeków na kwotę pow. 30 zł lub równowartość                                        

Uwaga: Nie dotyczy czeków wystawionych przez Bank BPH S.A. 
jednorazowo od kwoty skupowanego  

czeku 
2%, min. 25 zł max. 1000 zł                    

+ ew. koszty banków zagranicznych 
pobierane od opłaconych czeków 

podróżnych 

a) Skup warunkowy jednorazowo od kwoty skupowanego  
czeku 

2%, min. 125 zł 

b) Skup czeków rentowych na kwotę powyżej równowartości 50 zł jednorazowo od kwoty skupowanego  
czeku 

2%, min. 30 zł + koszty banków 
zagranicznych 

2.2 Inkaso czeków jednorazowo od kwoty 
inkasowanego czeku 

2%, min. 25 zł, max. 500 zł 

2.3 Sprzedaż czeku bankierskiego                                                            Uwaga: 

Nie pobiera się opłat (porto) związanych z wysyłką czeku, za wyjątkiem poczty 
kurierskiej. 

jednorazowo od kwoty 
sprzedawanego  czeku 

2%, min. 50 zł, max. 350 zł 

2.4 Sprawdzenie autentyczności czeku w banku wystawcy  – na żądanie 
Klienta  

jednorazowo 60 zł 

2.5 Zwrot czeku nieopłaconego jednorazowo 25 zł + koszty innych banków 

2.6 Zwrotny skup niewykorzystanych czeków  jednorazowo od każdego czeku 25 zł 

 

1 Opcja SHA oznacza, że koszty, związane z realizacją przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku przelewów, 
zlecanych w Banku BPH S.A., zleceniodawca pokrywa koszty Banku BPH S.A., natomiast beneficjent pokrywa koszty swojego banku oraz banków 
pośredniczących. 
2 Opcja BEN oznacza, że wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu, tj. koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta 
pokrywa beneficjent przelewu. 
3 Opcja OUR oznacza, że wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu, tj. koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta 
pokrywa zleceniodawca przelewu. 
4 Polecenie wypłaty EOG - szczególny rodzaj Polecenia wypłaty, które spełnia następujące warunki: Wysłane - Polecenie wypłaty zlecane z rachunków 
prowadzonych w Banku w dowolnej walucie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. wszystkich krajów UE w tym Polski oraz Islandii, Norwegii, 
Liechtensteinu), wysyłane w walucie euro, na rachunek Odbiorcy prowadzony w dowolnej walucie EOG przez bank z siedzibą w EOG, z maksymalnie jednym 
przewalutowaniem, z opcją kosztową SHA. Otrzymane - Polecenie wypłaty otrzymane z banku z siedzibą w EOG, w walucie euro, na rachunek Beneficjenta 
prowadzony w dowolnej walucie EOG. 
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VIII. Rachunki oszczędnościowo - kredytowe oraz kredyty kontraktowe na cele mieszkaniowe 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % 

  1 2 3 

1. Przyjęcie wpłaty/przelewu raty na rachunek oszczędnościowo– 
kredytowy 

  

 a) wpłata terminowa/przelew terminowy kwoty raty 1,50% 

  b) wpłata przeterminowana/przelew przeterminowany                                                               
Uwaga: Bank BPH SA  nie pobiera dodatkowych opłat manipulacyjnych za 
realizację zlecenia stałego i jednorazowego z rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego. 

kwoty raty 3% 

2. Udzielenie kredytu od kwoty kredytu 1% - 3% 

3. Przelew środków do innego banku od każdego przelewu 4 zł 

4. Sporządzenie aneksu do umowy o kredyt kontraktowy                                                            
Uwaga. Nie pobiera się opłat od aneksów wprowadzających zmiany danych  
personalnych i adresowych posiadacza rachunku i urzędu skarbowego. 

jednorazowo 10 zł 

5. Sporządzenie aneksu do umowy o udzielenie kredytu kontraktowego                                                                                                                                          
Uwaga. Nie pobiera się opłat od aneksów wprowadzających zmiany danych  
personalnych i adresowych posiadacza rachunku i urzędu skarbowego. 

jednorazowo od 10 zł do 200 zł 

6. Wysłanie wezwania do dokonania/uzupełnienia  wpłaty, 
oświadczenia o PIT 

każdorazowo 10 zł 

7. Wydanie duplikatu umowy o kredyt kontraktowy każdorazowo 15 zł 

8. Przyjęcie i realizacja dyspozycji wycofania wkładu 
oszczędnościowego przed upływem okresu oszczędzania 

od każdej dyspozycji 30 zł 

9. Sporządzenie i wysłanie dodatkowego wyciągu każdorazowo 10 zł 

10. Za zawieszenie spłaty kapitału kredytu  kwoty kredytu pozostałej do spłaty 0% – 0,5% 

11. Za przedłużenie okresu kredytowania kwoty kredytu pozostałej do spłaty 0,5%, min. 50 zł 
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IX. Usługi powiernicze (dla rezydentów i nierezydentów) 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % 

  1 2 3 

1. Otwarcie rachunku papierów wartościowych jednorazowo bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych miesięcznie 25 zł 

 a)   posiadacze konta Złoty Sezam miesięcznie 15 zł 

  b)   Klienci Private Banking miesięcznie bez opłat 

3. Blokada papierów wartościowych na rachunku papierów 
wartościowych                                                                                             
Uwaga: Opłata nie jest pobierana w przypadku blokady papierów 
wartościowych stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Banku BPH SA. 

jednorazowo 30 zł 

4. Uznanie lub obciążenie rachunku papierów wartościowych z tytułu 
rozliczenia transakcji kupna/sprzedaży lub transferu papierów 
wartościowych ewidencjonowanych na rachunku papierów 
wartościowych 

 

a)   Akcje   

-  Transakcje zawierane za pośrednictwem domu Maklerskiego jednorazowo 50 zł 1 

-  Transfer papierów wartościowych jednorazowo 50  zł 

b)   Obligacje Skarbu Państwa   

-   Transakcje zawierane za pośrednictwem  domu Maklerskiego jednorazowo 30 zł 1 

-   Transakcje zawierane z Bankiem na rynku międzybankowym jednorazowo bez opłat 

-   Transakcje zawierane na rynku międzybankowym za 
pośrednictwem innego banku 

jednorazowo 30 zł 

-   Transfer papierów wartościowych jednorazowo 30 zł 

c)   Bony Skarbowe   

-   Transakcje zawierane z Bankiem na rynku międzybankowym jednorazowo bez opłat 

-   Transakcje zawierane na rynku międzybankowym za 
pośrednictwem innego Banku 

jednorazowo 30 zł 

-   Transfer papierów wartościowych jednorazowo 30 zł 

d)   Papiery Komercyjne, dla których Bank BPH SA pełni rolę agenta 
emisji 

jednorazowo bez opłat 

e)   Inne papiery wartościowe  do negocjacji 

5. Anulowanie zlecenia rozliczenia transakcji kupna/sprzedaży lub 
transferu papierów wartościowych ewidencjonowanych na rachunku 
papierów wartościowych 

jednorazowo 10 zł 

6. Raporty:  

a)   Standardowy zestaw raportów  bez opłat 

b)   Raporty dodatkowe przesyłane listem poleconym za sztukę 20 zł 

c)   Raporty dodatkowe przesyłane faksem za sztukę 10 zł 

7. Inne  do negocjacji 

1 Opłata nie zawiera kosztów prowizji brokerskiej. 


