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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK lub Bankiem, pobiera opłaty i prowizje 

zgodnie z niniejszą „Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK 
S.A. za czynności bankowe dla ludności”, zwaną dalej „Taryfą”.  

 
2. Definicje: 

placówka partnerska - placówka agencyjna BZ WBK działająca pod oznaczeniem 
„Bank Zachodni WBK Partner” 
placówka BZ WBK – odpowiednio oddział BZ WBK, placówka partnerska, inna 
jednostka organizacyjna BZ WBK obsługująca klientów 
dzień roboczy – każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy 
„inny bank” – inny niż BZ WBK podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu art. 
3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w tym bank zagraniczny 

 
3. Opłaty i prowizje ustalane są w złotych polskich lub w walutach obcych. 
4. Tryb pobierania opłat i prowizji  

Opłaty  z tytułu świadczenia usług płatniczych na podstawie umowy ramowej pobierane 
okresowo, są należne BZ WBK jedynie za okres obowiązywania umowy ramowej i 
podlegają: 

a) proporcjonalnemu zwrotowi – dla opłat pobieranych z góry, 
b) proporcjonalnemu naliczeniu – dla opłat pobieranych z dołu,  
i dotyczą okresu faktycznego używania danego produktu.  
 
4.1a. Rachunki bankowe i konta oszcz ędnościowe wymienione w cz ęści 1, 
rozdział I, rozdział IV, tabela 1, zał ącznik nr 2 oraz w cz ęści 2, rozdział I, tabela 1 i 
załącznik nr 1 (tabela o nazwie Rachunki bankowe). 
Opłaty i prowizje pobierane są w następujący sposób: 
a) prowadzenie rachunku – ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego lub w dniu 

zamknięcia konta, 
b) przelewy, wyciągi, wypłaty, polecenia zapłaty - cyklicznie ostatniego dnia danego 

miesiąca kalendarzowego lub w dniu zamknięcia konta pobierane są opłaty 
sumaryczne za poszczególne transakcje wykonane oraz wyciągi wysyłane w 
okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego 
włącznie lub do dnia zamknięcia konta włącznie, z wyjątkiem kont: Konto Private 
Banking, Konto Wealth Management, w przypadku których opłaty pobierane są w 
następujący sposób: cyklicznie 15-tego oraz ostatniego dnia danego miesiąca 
kalendarzowego lub w dniu zamknięcia konta pobierane są opłaty sumaryczne za 
poszczególne transakcje wykonane oraz wyciągi wysyłane w okresie od 
pierwszego do 15-tego dnia danego miesiąca kalendarzowego włącznie lub do 
dnia zamknięcia konta włącznie oraz od 16-tego do ostatniego dnia danego 
miesiąca kalendarzowego włącznie lub do dnia zamknięcia konta włącznie, 

c) pozostałe opłaty pobierane z rachunku prowadzonego w placówce BZ WBK - w 
dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w innych terminach, wskazanych w 

niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub w 
umowach zawartych pomiędzy klientem a BZ WBK. 

 
W przypadku zamknięcia prowadzonego w placówce BZ WBK rachunku, którego opłata 
za prowadzenie konta jest uzależniona od minimalnych wpływów, opłata jest pobierana 
proporcjonalnie, jeśli warunek minimalnych wpływów nie zostanie spełniony w całości. 
 
4.1b. Rachunki bankowe i konta oszcz ędnościowe wymienione w cz ęści 1, 
rozdział IV, (tabela o nazwie Lokaty terminowe oraz  tabela 2) oraz w cz ęści 2, 
rozdział I, tabele 2-4 oraz rozdziale IV. 
Opłaty miesięczne za rachunki i pakiety bankowe są pobierane począwszy od 
kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu rachunku z dołu na koniec każdego 
miesiąca: 
a) prowadzenie rachunku – ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, 
b) pozostałe opłaty pobierane z rachunku prowadzonego w placówce BZ WBK - w 

dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w innych terminach, wskazanych w 
niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub w 
umowach zawartych pomiędzy klientem a BZ WBK. 

W przypadku stwierdzenia: 

a) braku środków na rachunku lub braku limitu kredytowego w rachunku, na pokrycie 
prowizji/opłat oraz  

b) braku obrotów na rachunku (z wyłączeniem naliczania odsetek, prowizji i opłat) 
utrzymujących się powyżej 3 miesięcy,  

począwszy od 4 miesiąca Bank zawiesza naliczanie opłat i prowizji związanych z 
obsługą rachunku. Bank wznowi naliczanie opłat i prowizji z chwilą stwierdzenia wpływu 
na rachunek w wysokości nie niższej niż wartość należnych/naliczonych prowizji i opłat. 
 
4.2. Karty płatnicze do rachunków / inne elektronic zne instrumenty płatnicze i 
czynno ści z nimi zwi ązane 
Opłaty i prowizje pobierane są: 
a) w dniu wykonania lub rozliczenia transakcji lub 
b) cyklicznie w cyklach miesięcznych – do 10-tego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego (włącznie) następującego po miesiącu kalendarzowym, którego 
dotyczą; wyjątek stanowi opłata miesięczna za kartę dla Karty Visa KKS Lech , w 
przypadku której opłaty pobierane są do końca każdego miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczą, 

c) cyklicznie w cyklu rocznym - w dniu wydania karty lub 25-go dnia miesiąca 
kalendarzowego, 

d) w przypadku kart Maestro, Visa Electron, Visa Electron <30, Wydajesz 
&Zarabiasz, Visa Classic, dla których nastąpiła zmiana cyklu naliczania opłat na 
miesięczny, a  którym  wcześniejsza opłata jednoroczna / dwuletnia  została 
naliczona z góry, zmiana polegająca na wprowadzeniu wyłącznie opłaty 
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miesięcznej za kartę  wejdzie w życie dopiero po upływie okresu czasu, za jaki 
została pobrana wcześniejsza  opłata. 

 
4.3. Usługi bankowo ści elektronicznej 
Opłaty i prowizje pobierane są w następujący sposób: 
a) SmsKod, sms w ramach usługi BZWBK24sms i Pakiety Alerty24 - opłaty pobierane 

są 5-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego 
dotyczą. 

b) Wysłanie na zlecenie Klienta informacji SMS, w tym alarmu KB24 – opłaty 
pobierane są za każdą wysłaną informację, miesięcznie, z dołu. 

c) Opłata za wydanie / wymianę KB Karty, Tokena wielofunkcyjnego do KB24 
pobierana jest w momencie wydania / wymiany. 

d) Opłata za wydanie / wymianę listy haseł jednorazowych pobierana jest w 
momencie: 
- wydania / wymiany jeżeli wydanie/wymiana następuje w placówce Banku (z 
wyłączeniem placówek partnerskich), 
- zamówienia - w przypadku zamówienia nowej listy haseł jednorazowych w KB24. 

 
4.4a. Karty kredytowe wymienione w cz ęści 1, rozdział V, cz ęści 2, rozdział III, 
tabela 1. 
a) wydanie karty głównej lub dodatkowej powoduje obciążenie konta karty opłatą za 

kartę w pierwszym roku, po 3 miesiącach od wydania nowej karty. 
b) opłata za kartę główną i dodatkową w kolejnych latach pobierana jest w trybie 

rocznym albo miesięcznym zgodnie z dyspozycją Klienta:  
-  opłata roczna obciąża konto karty w dniu wygenerowania pierwszego 
zestawienia operacji po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym 
przypada rocznica  wydania karty, 
- pierwsza opłata miesięczna obciąża konto karty w dniu wygenerowania 

pierwszego zestawienia operacji po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w 
którym przypada rocznica wydania karty. Kolejne opłaty miesięczne obciążają 
konto karty, w dniu generowania kolejnych zestawień operacji, 

- w przypadku kart dodatkowych wydanych do dnia 13.10.2012 r. opłata roczna 
lub opłata miesięczna są pobierane w tym samym dniu co opłaty za kartę główną, 
- opłata za kartę dodatkową jest pobierana w takim samym trybie jak opłata za 
kartę główną. 

c) posiadaczowi karty głównej przysługuje prawo zmiany trybu pobierania opłat za 
karty w kolejnych latach z rocznej na miesięczną i odwrotnie. Konto karty zostanie 
obciążone opłatą za kartę w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia operacji 
po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania 
karty. W przypadku kart  wydanych po dniu 13.10.2012 r. dyspozycja zmiany trybu 
pobierania opłaty będzie skutkowała obciążeniem konta karty opłatą w dniu 
wygenerowania pierwszego zestawienia operacji po zakończeniu miesiąca 
kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania karty. Dyspozycja zmiany 

trybu pobierania opłat powinna być zgłoszona przez Klienta nie później niż tydzień 
przed końcem miesiąca, w którym upływa rocznica wydania karty. 

d) w przypadku zamiany karty kredytowej MasterCard<30 przy wznowieniu dla osób 
po 30 roku życiu – opłata za zamianę karty nie jest pobierana. 

e) Opłaty za wydanie i używanie "Karty kredytowej 123" pobierane są w cyklach 
miesięcznych, bez względu na ilość transakcji przeprowadzonych przy użyciu 
Karty w danym cyklu rozliczeniowym. Pierwsza opłata miesięczna obciąża Konto 
Karty w miesiącu  bezpośrednio następującym po tym , w którym została zawarta 
Umowa.  Data obciążenia Konta Karty opłatą  zostanie wskazania w Zestawieniu 
operacji. Kolejne opłaty miesięczne pobierane są w tym samym dniu 
kalendarzowym miesiąca co pierwsza opłata, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli dzień 
pobrania opłaty przypadnie na dzień wolny od pracy opłata zostanie pobrana w  
dniu roboczym bezpośrednio  poprzedzającym dzień wolny od pracy. 

 
4.4b Karty kredytowe wymienione w cz ęści 2, rozdział III, tabela 2. 
a) wydanie karty głównej lub dodatkowej powoduje obciążenie rachunku karty opłatą 

za wydanie karty i obsługę w pierwszym roku z chwilą: 
- dokonania aktywacji karty, lub 
- wysłania SMS z kodem aktywacyjnym, lub 
- odbioru karty w Placówce Banku, która przed dniem połączenia Kredyt Banku 

S.A. z BZWBK S.A. należała do byłego Kredyt Banku S.A. 
b) opłata za kartę główną lub dodatkową za obsługę w kolejnych latach obciąża 

rachunek karty w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia operacji po 
zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania 
karty. 

 
4.5. Ubezpieczenia 

a) Opłata miesięczna za Pakiet „Twoje Bezpieczeństwo” liczona jest od salda 
zadłużenia wykazanego na 28 dzień każdego miesiąca i pobierana w tym dniu. W 
przypadku, gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, opłata pobierana jest w 
ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 

b)   Opłata miesięczna za „Bezpieczne Pieniądze Komfort” w wysokości wskazanej w 
niniejszej Taryfie opłat i prowizji pobierana jest z ostatnim dniem roboczym danego 
miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej z góry za kolejny miesiąc.  

c) Niezapewnienie środków na rachunku bankowym wskazanym do poboru opłaty za 
ubezpieczenie w wysokości wystarczającej do pobrania przez BZ WBK opłat 
określonych w Załączniku nr 1 będzie skutkowało brakiem lub zakończeniem 
ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami odpowiednich Warunków 
ubezpieczenia. 

d) Opłata za ochronę ubezpieczeniową w ramach pakietu usług dodatkowych 
pobierana jest miesięcznie, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc. 

e) Pozostałe opłaty pobierane są z rachunku wskazanego do poboru opłaty za 
ubezpieczenie w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w innych terminach, 
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wskazanych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych opłatach 
i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy klientem a BZ WBK. 

f) Ubezpieczenie Hipoteka+: 
- dla Pakietów Życie 18+ oraz Życie 48+ Podstawą opłaty jest wysokość salda 

zadłużenia z tytułu Umowy kredytu w dniu obliczenia Raty kredytu, której 
termin płatności przypada w danym Okresie rozliczeniowym  

- dla Pakietu Praca Podstawą opłaty jest wysokość Raty kredytu z tytułu Umowy 
kredytu, której termin płatności przypada w danym Okresie rozliczeniowym. 

 
5. Opłaty i prowizje za czynności bankowe nie są pobierane od: 

a) operacji związanych ze spłatą wierzytelności BZ WBK lub jego spółek zależnych 
bez względu na ich formę (nie dotyczy operacji dokonywanych z Konta 
oszczędnościowego), 

b) wpłat osób fizycznych na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z 
posiadaczem rachunku wynika, iż opłatę uiszcza odbiorca należności, 

c) wpłat gotówki dokonywanych przez klienta BZ WBK z tytułu zapłaty podatku od 
czynności cywilnoprawnych, jeżeli zapłata podatku jest związana z usługami 
świadczonymi przez BZ WBK. 

6. Należne opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, chyba że strony 
danej operacji umówiły się inaczej lub w złożonej dyspozycji określono inaczej, a BZ 
WBK to aprobuje. 

7. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie 
obowiązujących. 

8. W przypadku operacji wyrażonych w walutach obcych, podstawą ustalania wysokości 
opłat i prowizji jest: 
a) równowartość w złotych polskich kwoty operacji - w przypadku opłat i prowizji 

wyrażonych w złotych polskich, 
b) kwota operacji - w przypadku opłat i prowizji oraz kosztów banków zagranicznych 

wyrażonych w walutach obcych. 
W przypadku opłat i prowizji wyrażonych w złotych polskich przeliczenie następuje wg 
kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania opłaty/prowizji, z wyjątkiem 
prowizji od operacji związanych z: 
 - czynnościami w obrocie dewizowym – przeliczanych wg kursu średniego NBP z 
dnia poprzedniego, 

- obsługą kredytów i gwarancji dewizowych (z wyłączeniem gwarancji 
awizowanych, pośrednich, potwierdzonych) - przeliczanych po kursie 
kupna/sprzedaży dla dewiz BZ WBK, 
- skupem/sprzedażą walut w kasie BZ WBK - przeliczanych po kursie 
kupna/sprzedaży dla pieniędzy BZ WBK, 
- realizacją w walucie obcej inkasa – przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla 
dewiz BZ WBK. 

9. W przypadku kosztów banków zagranicznych wyrażonych w innej walucie niż waluta, w 
której zostaną pobrane, przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, 
obowiązującego w dniu pobrania kosztów, z wyjątkiem kosztów operacji związanych z 

realizacją w walucie obcej inkasa, akredytyw oraz gwarancji awizowanych, pośrednich, 
potwierdzonych – przeliczanych po kursie sprzedaży dla dewiz BZ WBK. 

10. Opłaty i prowizje za przelewy/wpłaty gotówki na rachunek w innym banku nie dotyczą 
przekazania środków w walucie obcej na rachunki w bankach krajowych oraz 
przekazania środków na rachunki w bankach zagranicznych – opłaty i prowizje za 
realizację tych transakcji pobierane są zgodnie ze stawkami dotyczącymi poleceń 
wypłaty.  

11. Zapisy pkt. 8 – 9 nie dotyczą czynności wymienionych w części I, rozdział VII, tabela 2, 
do których mają zastosowanie poniższe zasady: 

a) opłata za przelewy zagraniczne przychodzące nie dotyczy przelewów na rachunek 
wskazany w umowie kredytu/pożyczki lub w aneksie do umowy jako rachunek, z 
którego dokonywana jest spłata kredytu/pożyczki. 

b) opłata za przelewy zagraniczne przychodzące NON–STP nie dotyczy przelewu z 
tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Jeżeli wartość prowizji z 
tytułu zagranicznego świadczenia emerytalno-rentowego przekroczy 50% wartości 
otrzymanego przelewu z tego tytułu, Bank pobierze tylko 50% wartości 
otrzymanego przelewu.   

c) opłata za przelewy zagraniczne wychodzące z klauzulą kosztową BEN – stawki 
zależą od kanału dostępu i trybu realizacji (NON-STP lub STP-plus). Kwota 
przelewu będzie pomniejszona o wartość należnej Bankowi prowizji.  

d) opłata za realizację przelewu zagranicznego wychodzącego wg wskazań płatnika 
dotyczy wyznaczenia drogi bankowej, za wyjątkiem przelewów realizowanych za 
pośrednictwem JP Morgan CHASE Bank i płatności kierowanych do krajów byłego 
ZSRR (za wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii). 

e) opłata z tytułu kosztów żądanych przez bank zagraniczny za niespełnienie 
wymogów STP to opłata pobierana dodatkowo po otrzymaniu żądania 
zapłaty kosztów z banku zagranicznego – zawsze obciążająca Płatnika 
przelewu, niezależnie od wybranej opcji kosztowej i trybu realizacji 
przelewu. 

f) dla stawek określonych w procentach - prowizję wylicza się od kwoty zlecenia 
przeliczonej na złote: 
- w przypadku przelewu zagranicznego wychodzącego – po kursie sprzedaży 
dewiz, 

- w przypadku przelewu zagranicznego przychodzącego– po kursie kupna dewiz, 

g) prowizje i opłaty pobiera się w złotych ze wskazanego rachunku Klienta 
prowadzonego w placówce (złotowego lub walutowego – po przeliczeniu po kursie 
kupna dewiz), 

h) w przypadku przelewu zagranicznego przychodzącego, gdy Klient nie posiada 
rachunku bieżącego w złotych prowadzonego w placówce lub środki zgromadzone 
na tym rachunku są nie wystarczające, wówczas prowizję pobiera się w walucie 
przelewu z rachunku prowadzonego w placówce, na którym znajdują się dostępne 
środki, 
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i) w przypadku obciążenia prowadzonego w placówce rachunku kwotą zlecenia w 
walucie innej niż waluta rachunku, prowizję wylicza się od kwoty zlecenia 
przeliczonej na walutę rachunku po aktualnie obowiązujących w Banku kursach 
kupna lub sprzedaży dewiz. 

12. BZ WBK nie będzie zawiadamiał Klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i 
prowizji, które polegać będą na wprowadzeniu nowych produktów lub usług do oferty 
BZ WBK lub w przypadku zmian w zakresie produktów lub usług, w przedmiocie 
których, klienta nie wiąże z BZ WBK umowa. 

13. Bank zastrzega sobie prawo podwyższenia wysokości określonej w Taryfie opłaty lub 
prowizji w okresie obowiązywania danej umowy w trybie  określonym w umowie dla 
dokonania zmiany Taryfy , jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden z 
poniższych czynników, o co najmniej 5 % wartości danego czynnika od ostatniej 
zmiany tej opłaty lub prowizji: 
a) stawka WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, 
b) stopa procentowa kredytu lombardowego NBP, 
c) stopa procentowa redyskonta weksli NBP, 
d) stopa procentowa referencyjna NBP, 
e) stopa inflacji (stopa inflacji - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

publikowany przez GUS za okresy miesięczne). 
Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie może 
przekroczyć trzykrotności w stosunku do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła: 
a) 0 zł - opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
b) 0% - opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 

2%. 

14.  Bank zastrzega sobie prawo adekwatnej zmiany Taryfy polegającej na podwyższeniu 
wysokości opłat lub prowizji lub wprowadzeniu nowych opłat lub prowizji  w okresie 
obowiązywania danej umowy, w trybie w niej określonym, jeżeli podwyższeniu ulegnie 
przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z 

obsługą produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub podwyższona opłata lub 
prowizja, 

b) wysokość kosztów związanych z wdrożeniem decyzji i zaleceń organów 
nadzorujących działalność Banku, mających wpływ na koszty ponoszone przez 
Bank związane z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub 
podwyższona opłata lub prowizja. 

Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie może 
przekroczyć trzykrotności w stosunku do dotychczasowej wysokości. W przypadku 
podwyższenia opłaty lub prowizji , których wysokość do tej pory wynosiła: 
a) 0 zł - opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
b) 0% - opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 

2%. 
15. Zmiany, o których mowa w pkt. 13-14 mogą zostać dokonane nie częściej niż co 

kwartał kalendarzowy. 
16. Bank zastrzega sobie prawo obniżenia wysokości opłaty lub  prowizji w okresie 

obowiązywania danej umowy, ze względu na zmianę konkurencyjności na  rynku usług 
finansowych, w trybie określonym w umowie dla dokonania zmiany Taryfy. 

17. Bank zastrzega sobie prawo do indywidualnego uzgodnienia z Klientem zmiany 
wysokości opłat lub prowizji lub wprowadzenie nowych  opłat lub prowizji w okresie 
obowiązywania danej umowy, z pominięciem zasad określonych w pkt. 13 - 16. 
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CZĘŚĆ I. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE 
ROZDZIAŁ I  
RACHUNKI BANKOWE 

 Wyszczególnienie czynno ści Konto Godne 
Polecenia Konto 123 Konto 

Aktywni 50+ Konto VIP Konto24 
walutowe 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Prowadzenie rachunku  (miesięcznie)      
1.1 wpływ w danym miesiącu w wysokości 10000,00 zł i więcej 

Bez opłat 
Bez opłat 

Bez opłat 
Bez opłat 

Bez opłat 
1.2 wpływ w danym miesiącu w wysokości 5000,00  zł – 9999,99 zł 

30,00 zł  1.3 wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000,00  zł  - 4999,99 zł 
20,00 zł 

1.4 wpływ w danym miesiącu poniżej 1000,00 zł 3,00 zł 
2 Transakcje na rachunek w BZ WBK  Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
3 Transakcje na rachunek w innym banku       

3.1 przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie ELIXIR Bez opłat Bez opłat 0,50 zł Bez opłat - 

3.2 przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie Express 
ELIXIR 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Bez opłat - 

3.3 przelew złożony w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Bez opłat 7,00 zł 
3.4 przelew w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 
3.5 zlecenia stałe  Bez opłat Bez opłat 0,50 zł Bez opłat - 
3.6 polecenie zapłaty  Bez opłat Bez opłat 0,50 zł Bez opłat - 

4 Przelew24  Bez opłat Bez opłat 0,50 zł Bez opłat - 
5 Wyci ąg z rachunku        

5.1 eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę 
BZWBK24 internet  Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej       
5.2a klientom nie posiadającym usługi BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
5.2b klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5.3 
wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej 
zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł 

5.4 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł 
6 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)      

6.1 klienta posiadającego usługę BZWBK24 internet 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

6.2 
klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy 
poprzedniego miesiąca kalendarzowego Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

6.3 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy 
miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

Ad. 1.1, 1.2 i 1.3: nie stanowi wpływu okresowe dopisywanie przez Bank odsetek do salda z tytułu oprocentowania konta (dot. Konta 123). 
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ROZDZIAŁ II  
KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW / INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW  

TABELA 1 
 

Wyszczególnienie czynno ści 
Visa 

Electron 
<30 

Visa 
Wydajesz & 
Zarabiasz 

Visa na 
Obcasach 

Visa 
Electron 
Aktywni 

50+ 

Visa 
Electron 

VIP 

MasterCard 
Omni 

MasterCard 
Supri 

MasterCard 
Payback 

Omni 

MasterCard 
PAYBACK 

Multi 

MasterCard 
PAYBACK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Opłata miesi ęczna za kart ę          

1a pobierana co miesiąc - 5,00 zł - - Bez opłat - Bez opłat 5,00 zł - 

1b pobierana co miesiąc w przypadku rozliczenia  przez BZ 
WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym co 
najmniej 1  transakcji bezgotówkowej dokonanej przy 
użyciu karty (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) 

1,00 zł - 1,00 zł - - - - - 1,00 zł 

1c pobierana co miesiąc w przypadku nierozliczenia  przez 
BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym żadnej 
transakcji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty (z 
wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) 

5,00 zł - 5,00 zł - - - - - 5,00 zł 

1d pobierana co miesiąc w przypadku rozliczenia  przez BZ 
WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji 
bezgotówkowych dokonanych  przy użyciu karty na co 
najmniej 500,00 zł 

- - - - - Bez opłat - - - 

1e pobierana co miesiąc w przypadku nierozliczenia  przez 
BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym 
transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu 
karty na co najmniej 500,00 zł. 

- - - - - 5,00 zł - - - 

3 Wydanie karty  w  trybie ekspresowym 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł Bez opłat 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

4 Wydanie kolejnej karty do rachunku 
UWAGA: Dotyczy drugiej i następnych   kart wydanych 
do danego konta dla Posiadacza albo Użytkownika 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 15,00 zł 

5 Wypłata gotówki:           
5a w bankomatach sieci BZWBK24 oraz placówkach 

partnerskich BZ WBK 
Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5b w bankomatach sieci Millennium 1,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Bez opłat 1,00 zł 
5c  w bankomatach sieci PKO BP 5,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 5,00 zł 
5d w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat Bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł 
5e w bankomatach i terminalach innych instytucji za 

granicą 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3% min 10,00 

zł 
5f w ramach usługi cash back Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
5g kartą w kasie placówki BZ WBK - - - - Bez opłat Bez opłat Bez opłat - - 
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6 
Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w 
walucie innej niż EUR (opłata doliczana jest 
automatycznie do wartości transakcji) 

2,8% 2,8%  2,8% 2,8% - - - - - 

7 Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie 
miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w 
bankomatach 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

8 Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie papierowej w placówce BZ WBK 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł Bez opłat 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 

9 Generowanie zestawienia operacji 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł Bez opłat 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 
Ad. 5g. Usługa niedostępna w placówkach, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZWBK S.A. należały do byłego Kredyt Banku S.A. 
 
TABELA 1 c.d. 

 

Wyszczególnienie czynno ści 

Naklejka 
zbli żeniowa 
MasterCard 

Omni 

Naklejka 
zbli żeniowa 
MasterCard 
PAYBACK 

Omni 

Naklejka 
zbli żeniowa 
MasterCard 
PAYBACK  

MasterCard 
walutowa 

w EUR / GBP/ 
USD 

stawki w 
walucie karty 

1 2 11 12 13 14 

1 Opłata miesi ęczna za kart ę Bez opłat Bez opłat 3,00 zł - 

2 Opłata roczna za kart ę 
ZWOLNIENIE: Zwolnienie z opłaty rocznej za pierwszy rok przysługuje 
Posiadaczowi pierwszej karty do danego rachunku 

 
- 

 
- 

 

- 

 

10,00 

3 Wydanie karty  w  trybie ekspresowym - - - 10,00 

4 Wydanie kolejnej karty do rachunku 
UWAGA: Dotyczy drugiej i następnych   kart wydanych do danego konta dla 
Posiadacza albo Użytkownika 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5 Wypłata gotówki:      
5a w bankomatach sieci BZWBK24 oraz placówkach partnerskich BZ WBK - - - 0,25 
5b w bankomatach sieci Millennium - - - 1,50 
5c w bankomatach sieci PKO BP - - - 1,50 
5d w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju - - - 1,50 
5e w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą - - - 1,50 
5f w ramach usługi cash back - - - - 
5g Kartą w kasie placówki BZ WBK - - - 1,50 

6 Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż 
EUR (opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji) 

- - - - 

7 Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciagu 
(listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach 

- - - 0,50 

8 Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce BZ WBK 

9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 2,50 
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9 Generowanie zestawienia operacji 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 2,00 
Ad. 5g. Usługa niedostępna w placówkach, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZWBK S.A. należały do byłego Kredyt Banku S.A. 
 
TABELA 2 
Dotyczy kart wydawanych do rachunków Ekstrakonto: Plus, Concerto, Rachunek Podstawowy, Profil Spokojny, Profil Aktywny, Profil Ambitny, Profil Zdobywcy, Junior, 
Student, S, Profit, VIP, Elita oraz do rachunków Konto Osobiste, Konto dla Młodzieży, Konto Osobiste dla osób pobierających naukę, Rachunek a’vista w EUR. 

 Wyszczególnienie czynno ści Visa Sol Visa Lume Visa Vento Visa Terra 
Visa 

Electron VIP 

MasterCard 
walutowa 

w EUR 

(stawki w EUR) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Opłata miesi ęczna za kart ę:       

1a pobierana co miesiąc - Bez opłat - - - - 

1b 
pobierana co miesiąc w przypadku rozliczenia  przez BZ 
WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej 5  
transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty (z 
wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) 

Bez opłat - Bez opłat Bez opłat - - 

1c 

pobierana co miesiąc w przypadku nierozliczenia  przez BZ 
WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej 5  
transakcji bezgotówkowych dokonanej przy użyciu karty (z 
wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) 

4,00 zł - 2,00 zł 5,00 zł - - 

2 

Opłata roczna za kartę 
 
ZWOLNIENIE: Zwolnienie z opłaty rocznej za pierwszy rok 
przysługuje Posiadaczowi pierwszej karty do danego 
rachunku 

- - - - - 10,00 

3 Wydanie karty  w  trybie ekspresowym 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł Bez opłat 10,00 

4 
Wydanie kolejnej karty do rachunku 
UWAGA: Dotyczy drugiej i następnych kart wydanych do 
danego konta dla Posiadacza albo Użytkownika 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 10,00 

5 Wypłata gotówki:        

5a w bankomatach sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 0,25 

5b w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju 3% min 5,00 zł Bez opłat 3% min 5,00 zł Bez opłat Bez opłat 1,50 

5c w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł Bez opłat 1,50 

5d w ramach usługi cash back Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat  

5e kartą w kasie placówki BZ WBK - - - - - - 
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 Wyszczególnienie czynno ści Visa Sol Visa Lume Visa Vento Visa Terra 
Visa 

Electron VIP 

MasterCard 
walutowa 

w EUR 

(stawki w EUR) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w 
walucie innej niż EUR (opłata jest doliczana automatycznie 
do kwoty transakcji) 

2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % - 

7 Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie 
miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach  

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Bez opłat 0,50 

8 Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie papierowej w Placówce BZ WBK  

9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł Bez opłat 2,50 

 

ROZDZIAŁ III 
USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

USŁUGI BANKOWO ŚCI ELEKTRONICZNEJ BZWBK24 
Dotyczy rachunków i kont wymienionych w części 1, rozdział I oraz rozdział IV, tabela 1 oraz w części 2, rozdział I, tabela 1. 

 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka 
1 2 3 

1 smsKod   
1.1 dla posiadaczy Konta<30, Konta Godnego Polecenia, Konta 123, Konta24 VIP lub Konta VIP Bez opłat 
1.2 dla klienta nie będącego posiadaczem Konta<30, Konta Godnego Polecenia, Konta 123,Konta24 VIP lub 

Konta VIP 
 

1.2a pierwsze 5 smsKodów w danym miesiącu Bez opłat 
1.2b smsKod 6-ty i kolejne w danym miesiącu 0,20 zł 

2 Sms w ramach usługi BZWBK24sms 0,50 zł 
 Wyszczególnienie czynno ści  Pakiet MAXI  Pakiet MINI  

1 2 3 4 

3 Pakiety Alerty24    
3a korzystanie z pakietu  9,00 zł Bez opłat 
3b wysłanie alertu w formie komunikatu SMS  Bez opłat 0,30 zł 
3c wysłanie alertu w formie komunikatu e-mail Bez opłat Bez opłat 

 
USŁUGI BANKOWO ŚCI ELEKTRONICZNEJ KB24 
Dotyczy rachunków i kont wymienionych w części 1, rozdział IV, tabela 2 oraz w części 2, rozdział I, tabele 2 i 3 oraz rozdział IV, tabela o nazwie „Konta Oszczędnościowe”. 

 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka 
1 2 3 
1 Wysłanie na zlecenie Klienta informacji SMS, w tym alarmu KB24  0,30zł 
2 Wydanie/wymiana KB Karty - za każdą KB Kartę  
2.1 pierwsza KB Karta bez opłat 
2.2 kolejna KB karta 5,00 zł 
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2.3 wymiana KB karty 5,00 zł 
3 Wydanie/wymiana Tokena wielofunkcyjnego do KB24  50,00 zł 
4 Opłata za listę haseł jednorazowych do KB24 8,00 zł 
5 Wydanie/wymiana KB tokena do KB24 bez opłat 

Ad. 2.1, 2.2. Usługi dostępne wyłącznie w placówkach, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZWBK S.A. należały do byłego Kredyt Banku S.A. 
Ad. 4. Lista haseł jednorazowych dostępna wyłącznie do KB24 udostępnionych przed 08.07.2013 r., o ile nie jest wymagana wymiana KB Karty. 
 

ROZDZIAŁ IV 
LOKATY TERMINOWE I KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE 

LOKATY TERMINOWE 
 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  

1 2 3 
1 Złożenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku (dotyczy 

zadysponowania odsetkami lub kapitałem w terminach udostępniania odsetek lub z upływem okresu umownego) 
7,00 zł 

2 Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego na rachunek 
prowadzony w innym banku 

7,00 zł 

3 Wyci ąg z rachunku    
3a eWyciąg / wyciąg w bankowości elektronicznej BZWBK24 / KB24 Bez opłat 
3b w formie papierowej Bez opłat 
3c duplikat wyciągu 5,00 zł 

 

KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE 
TABELA 1 

 Wyszczególnienie czynno ści Konto oszcz ędnościowe w 
złotych 

Konto oszcz ędnościowe a la 
Lokata w złotych 

Konto oszcz ędnościowe 
w walutach obcych 

1 2 3 4 5 

1 Wypłata gotówki w placówce BZ WBK    
1a pierwsza w miesiącu kalendarzowym Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
1b każda kolejna w miesiącu kalendarzowym 7,00 zł 20,00 zł 7,00 zł 

2 Transakcje na rachunek w BZ WBK (z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat 
terminowych) 

   

2.1 przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24    
2.1a pierwszy w miesiącu kalendarzowym Bez opłat 20,00 zł Bez opłat 
2.1b każdy kolejny w miesiącu kalendarzowym 7,00 zł 20,00 zł 7,00 zł 
2.2 przelew złożony w placówce BZ WBK 7,00 zł 20,00 zł 7,00 zł 
2.3 zlecenie stałe 9,00 zł 20,00 zł 9,00 zł 
2.4 polecenie zapłaty 9,00 zł 20,00 zł - 

3 Transakcje na rachunek w innym banku     
3.1 przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie ELIXIR    
3.1a pierwszy w miesiącu kalendarzowym Bez opłat 20,00 zł - 
3.1b każdy kolejny w miesiącu kalendarzowym 8,00 zł 20,00 zł - 
3.2 przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie Express 

ELIXIR 
8,00 zł 20,00 zł - 

3.3 przelew złożony w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR 8,00 zł 20,00 zł - 
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 Wyszczególnienie czynno ści Konto oszcz ędnościowe w 
złotych 

Konto oszcz ędnościowe a la 
Lokata w złotych 

Konto oszcz ędnościowe 
w walutach obcych 

1 2 3 4 5 

3.4 przelew w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł - 
3.5 zlecenie stałe 9,00 zł 20,00 zł - 
3.6 polecenie zapłaty 9,00 zł 20,00 zł - 

4 Przelew24  8,00 zł 20,00 zł - 
5 Wyci ąg z rachunku     

5.1 eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę 
BZWBK24 internet 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej     
5.2a klientom nie posiadającym usługi BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
5.2b klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
5.3 duplikat wyciągu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
6 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)  

6.1 klienta posiadającego usługę BZWBK24 internet 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

6.2 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy 
poprzedniego miesiąca kalendarzowego 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

6.3 
klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy miesiąca 
innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 

TABELA 2  
Konta Oszczędnościowe oferowane i obsługiwane w placówkach, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZWBK S.A. należały do byłego Kredyt Banku S.A. oraz w usłudze KB24. 

 Wyszczególnienie czynno ści  Konto Ekstra Oszcz ędnościowe  Konto Oszcz ędnościowe w walutach  
1 2 3 4 

1 Realizacja przelewu  - od ka żdego przelewu, po jego wykonaniu    
1a pierwszy przelew (z uwzględnieniem zrealizowanych wypłat gotówkowych w 

placówce) w danym miesiącu kalendarzowym 
Bez opłat Bez opłat 

1b  drugi i kolejne przelewy (z uwzględnieniem zrealizowanych wypłat 
gotówkowych w placówce) w danym miesiącu kalendarzowym 

7,00 zł 10,00 zł 

2 Wypłata gotówkowa  - od ka żdej wypłaty, w momencie jej dokonania    

2.a pierwsza wypłata w placówce (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) 
w danym miesiącu kalendarzowym 

Bez opłat Bez opłat 

2.b druga i kolejne wypłaty w placówce (z uwzględnieniem zrealizowanych 
przelewów) w danym miesiącu kalendarzowym 

7,00 zł 10,00 zł 

4 Wyci ąg z rachunku    

4.1 udostępniany w usłudze KB24 Kanał IKD Bez opłat Bez opłat 
4.2 wysyłany listem zwykłym na adres korespondencyjny   

4.2a raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat 5,00 zł 
4.2b częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł 5,00 zł 
4.3 odbierany w placówce BZWBK    

4.3a raz w miesiącu lub rzadziej, gdy Posiadacz rachunku wskazał placówkę 
BZWBK, jako miejsce odbioru wyciągu 

Bez opłat Bez opłat 
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 Wyszczególnienie czynno ści  Konto Ekstra Oszcz ędnościowe  Konto Oszcz ędnościowe w walutach  
1 2 3 4 

4.3b 
częściej niż raz w miesiącu, gdy Posiadacz rachunku wskazał placówkę 
BZWBK, jako miejsce odbioru wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 

4.3c 
przez Posiadaczy rachunków, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie wyciągu 
bankowego w usłudze KB24 Kanał IKD lub złożyli dyspozycję wysyłania 
wyciągów bankowych na adres korespondencyjny 

5,00 zł 5,00 zł 

5 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc) 10,00 zł 10,00 zł 

Ad. 1. Dla Konta Oszczędnościowego w EUR, USD, GBP opłata pobierana według kursu średniego Tabeli kursów BZ WBK. W przypadku realizacji przelewu w systemie SORBNET pobiera się wyłącznie prowizję za 
przelew w systemie SORBNET, również za pierwszy przelew. 
Ad. 4.3. Usługa dostępna wyłącznie w placówkach , które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZ WBK S.A. należały do byłego Kredyt Banku S.A. 

ROZDZIAŁ V 
KARTY KREDYTOWE 

 Wyszczególnienie czynno ści 

Visa Silver, Visa Silver 
“Akcja Pajacyk”, 

MasterCard Silver, Visa 
Classic: 300 lat 
Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, Uniwersytet 
Jagiello ński  

MasterCard 
PAYBACK 

Visa Gold o 
nr BIN 

479084,  
MasterCard 

Gold 

World 
MasterCard 

o nr BIN 
519308 

Karta 
kredytowa 

123 

Visa Platinum, 
Visa Platinum 

Porsche 
MasterCard<30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Opłata za kart ę w pierwszym roku         
 ZWOLNIENIE: Posiadacze Konta24 VIP zwolnieni są z opłaty za kartę Gold główną oraz wydane do tej karty głównej karty dodatkowe. 

1.1 
karta główna  (od wysokości przyznanego 
limitu) 

2,5%; maks 58,00 zł 2,5%; maks 
58,00 zł 

220,00 zł 125,00 zł 
10,00 zł 

miesięcznie 2) 
500,00 zł 25,00 zł 

 ZWOLNIENIA 
Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia minimum 3 transakcji (z 
wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia 

pozytywnej decyzji o wydaniu karty. 
- 

Opłata nie jest pobierana pod warunkiem 
rozliczenia minimum 3 transakcji (z 
wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) 
w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia 
pozytywnej decyzji o wydaniu karty. 

1.2 karta dodatkowa 38,00 zł 38,00 zł 190,00 zł 95,00 zł 
3,00 zł 

miesięcznie 2) 
500,00 zł - 

 ZWOLNIENIA 
Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia minimum 3 transakcji (z 
wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia 

pozytywnej decyzji o wydaniu karty. 
- 

Opłata nie jest pobierana pod warunkiem 
rozliczenia minimum 3 transakcji (z 

wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) 
w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia 
pozytywnej decyzji o wydaniu karty. 

2 
Opłata za kart ę w kolejnych latach   
(pobierana w trybie rocznym albo miesięcznym)    

  
  

 ZWOLNIENIE: Posiadacze Konta24 VIP zwolnieni są z opłaty za kartę Gold główną oraz wydane do tej karty głównej karty dodatkowe. 
2.1 opłata roczna         
2.1a karta główna (od wysokości przyznanego 2,5%; maks 58,00 zł 2,5%; maks 220,00 zł 125,00 zł - 500,00 zł 25,00 zł 
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 Wyszczególnienie czynno ści 

Visa Silver, Visa Silver 
“Akcja Pajacyk”, 

MasterCard Silver, Visa 
Classic: 300 lat 
Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, Uniwersytet 
Jagiello ński  

MasterCard 
PAYBACK 

Visa Gold o 
nr BIN 

479084,  
MasterCard 

Gold 

World 
MasterCard 

o nr BIN 
519308 

Karta 
kredytowa 

123 

Visa Platinum, 
Visa Platinum 

Porsche 
MasterCard<30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

limitu) 58,00 zł 
2.1b karta dodatkowa 38,00 zł 38,00 zł 190,00 zł 95,00 zł - 500,00 zł - 

 ZWOLNIENIA 
Opłaty za kartę główną lub dodatkową nie są pobierane pod warunkiem rozliczenia w poprzednich 12 miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych transakcji wykonanych daną kartą (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej), na łączną kwotę. - 

12 tys. zł 12 tys. zł 24 tys. zł 24 tys. zł - 36 tys. zł 
2.2 opłata miesi ęczna        

2.2a 
karta główna (od wysokości przyznanego 
limitu) 0,2%; maks 5,00 zł 

0,2%; maks 
5,00 zł1) 20,00 zł - 10,00 zł 40,00 zł - 

2.2b karta dodatkowa 3,00 zł 3,00 zł1) 15,00 zł - 3,00 zł 40,00 zł - 

 ZWOLNIENIA 
Opłaty za kartę główną lub dodatkową nie są pobierane pod warunkiem rozliczenia w poprzednim miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym transakcji wykonanych daną kartą (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej), na łączną kwotę.1) - 

1 tys. zł 1 tys. zł 2 tys. zł - - 3 tys. zł 

3 Wypłata gotówki w kraju i za granicą 3,5%; min 10,00 zł 3,5%; min 
10,00 zł 

3,5%; min 
10,00 zł 

3,5%; min 
10,00 zł 

3,5%; min 
10,00 zł 

3,5%; min 10,00 zł 3,5%; min 10,00 zł 

4 Dokonanie transakcji bezgotówkowej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5 

Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej 
w walucie innej niż EUR (tylko dla kart Visa) 
(opłata doliczana jest automatycznie do wartości 
transakcji)  

3% - 3% - - Bez opłat - 

6 
Przelew z rachunku karty kredytowej złożony 
w BZWBK24 internet (od kwoty przelewu)  3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 

7 Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego (% 
kwoty ponad limit)  10%; min 40,00 zł 10%; min 40,00 

zł 
10%; min 40,00 

zł 
10%; min 40,00 

zł 
10%; min 40,00 

zł 10%; min 40,00 zł 10%; min 40,00 zł 

8 
Zamiana karty na wniosek klienta dotyczy kart 
wymienionych w tabeli nr 1. 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

9 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

10 Zestawienie operacji        

10a dla karty głównej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

10b dla karty dodatkowej 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Bez opłat 2,00 zł 

11 Kopia zestawienia operacji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł 

12 Awaryjna wypłata gotówki za granicą 150,00 zł 150,00 zł Bez opłat Bez opłat 150,00 zł Bez opłat 150,00 zł 
13 Wydanie karty zastępczej za granicą 200,00 zł 200,00 zł Bez opłat Bez opłat 200,00 zł Bez opłat 200,00 zł 
14 Opłata za usługę Ratio 1%; min 5,00 zł 1%; min 5,00 zł 1%; min 5,00 zł 1%; min 5,00 zł 1%; min 5,00 zł 1%; min 5,00 zł 1%; min 5,00 zł 
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 Wyszczególnienie czynno ści 

Visa Silver, Visa Silver 
“Akcja Pajacyk”, 

MasterCard Silver, Visa 
Classic: 300 lat 
Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, Uniwersytet 
Jagiello ński  

MasterCard 
PAYBACK 

Visa Gold o 
nr BIN 

479084,  
MasterCard 

Gold 

World 
MasterCard 

o nr BIN 
519308 

Karta 
kredytowa 

123 

Visa Platinum, 
Visa Platinum 

Porsche 
MasterCard<30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 

Opłata od transakcji bezgotówkowych dokonanych w 
punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna 
internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, 
loterie i totalizatory 

3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 

1) opłata miesięczna nie dotyczy kart MasterCard PAYBACK, z wyłączeniem kart MasterCard PAYBACK, wydanych w wyniku zamiany posiadanej wcześniej innej karty kredytowej, dla której naliczana była 
opłata miesięczna. 

2) opłata miesięczna naliczana jest począwszy od miesiąca bezpośrednio następującego po miesiącu, w którym karta została wydana. 
 

ROZDZIAŁ VI 
KREDYTY 

KREDYTY HIPOTECZNE 
 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  

1 2 3 

1 Udzielenie kredytu   
1.1 kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna   
1.1a kredyt złotowy maks. 2,5% 
1.1b kredyt w EUR (dotyczy kredytu mieszkaniowego) maks. 2,5 % 

1.2 kredyt mieszkaniowy z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym od developera lub spółdzielni 
mieszkaniowej skredytowanej kredytem komercyjnym w BZ WBK 

3,5% 

1.3 kredyt mieszkaniowy z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu maks. 2,5% 

2 
Spłata  całości lub części kredytu przed terminem  (od kwoty wcześniejszej spłaty) 
Dotyczy kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej z dopłatami do oprocentowania, konsolidacyjnego, 
inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum 

 

2a o stopie stałej 3% lub wysokość stawki określona w umowie 
2b o stopie zmiennej Bez opłat lub wysokość stawki określona w umowie 

3 
Zmiana stałej stopy procentowej na zmienn ą (od kwoty pozostałej do spłaty) kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej 
stopie procentowej z dopłatami do oprocentowania, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum. 

3% lub wysokość stawki określona w umowie  

4 
Udzielenie promesy do kredytu hipotecznego   
Jeżeli klient uzyskał kredyt, a wcześniej korzystał z promesy kredytowej to kwota zapłaconej przez klienta opłaty za udzielenie 
promesy jest zwracana na konto osobiste klienta w BZ WBK. 

200,00 zł 

5 
Przewalutowanie kredytu  (od kwoty podlegającej przewalutowaniu) 
Prowizji nie pobiera się w przypadku przewalutowania kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki 
hipotecznej, kredytu Busines Locum z waluty obcej na złote polskie. 

1% 

6 Zmiana pozostałych warunków umowy  na wniosek kredytobiorcy w trybie:  
6a aneksu w zakresie szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut oraz dokonywania Bez opłat 
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 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  
1 2 3 

spłat rat kapitałowo-odsetkowych i przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie 
kredytu 

6b aneksu w zakresie zwiększenia kwoty hipoteki w związku z objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką nowej wierzytelności BZ 
WBK 

Bez opłat 

6c aneksu do umowy lub umowy ugody – pozostałe przypadki nie wymienione w pkt 6a i 6b 200,00 zł 
6d porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej) 100,00 zł 

7 Za protest weksla min 16,00 zł + koszty 
8 Wykonanie usługi fotoinspekcji, weryfikującej stan prac budowlanych 150,00 zł 
9 Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki 200,00 zł 

 

LIMITY KREDYTOWE 
TABELA 1 
Dotyczy limitów do rachunków wymienionych w części 1, rozdział I oraz w części 2, rozdział I, tabela 1 i w załączniku nr 1. 

 Wyszczególnienie czynno ści Limit w Koncie 24 VIP  Limit w pozostałych 
kontach Kredyt brokerski 1) 

1 2 3 4 5 

1 Udzielenie  kredytu 0,5%; min 50,00 zł 1%; min 50,00 zł 1%; min 50,00 zł 
2 Podwy ższenie kwoty  kredytu (od kwoty podwyższenia) 0,5%; min 50,00 zł 1%; min 50,00 zł 0,10%2) 

3 Odnowienie  (od kwoty odnowienia) 1%, min 50,00 zł 1%, min 50,00 zł 1%, min 50,00 zł 
4 Zmiana pozostałych warunków  umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:    

4a aneksu do umowy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

4b porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie 
wypowiedzenia umowy kredytowej) 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5 Za protest weksla min.16,00 zł + koszty min.16,00 zł + koszty min.16,00 zł + koszty 
1) kredyt na zakup papierów wartościowych na rynku regulowanym 
2) za każdy rozpoczęty miesiąc do końca umownego okresu kredytowania 
 
TABELA 2  
Dotyczy limitów do rachunków wymienionych w części 2, rozdział I, tabele 2 i 3. 

 Wyszczególnienie czynno ści 
Limit w rachunku 
Ekstrakonto: S, 

Student, Profit, Elita 

Limit w rachunku 
Ekstrakonto: 

Rachunek 
Podstawowy, Profil 

Spokojny oraz Konto 
Osobiste 

Limit w rachunku 
Ekstrakonto: Concerto, 

VIP 

Limit w rachunku 
Ekstrakonto Plus 

Limit w rachunku 
Ekstrakonto: Profili 
Aktywny, Ambitny, 

Zdobywcy 

1 2 3 4 5 6  

1 Udzielenie  kredytu 1% min 50,00 zł 1% min 50,00 zł 1% min 50,00 zł 1% min 50,00 zł Bez opłat 
2 Podwy ższenie kwoty  kredytu (od kwoty podwyższenia)  1% min 50,00 zł 1% min 50,00 zł 1% min 50,00 zł 1% min 50,00 zł Bez opłat 

3 Odnowienie  (od kwoty odnowienia):   
 

 

 
3a umowy zawarte do dnia 8.09.2013 r. 1,50% min 50,00 zł 1,99% min 50,00 zł 1% min 50,00 zł 2,49% min 50,00 zł Bez opłat 
3b umowy zawarte od dnia 9.09.2013 r. 1% min. 50,00 zł 1% min. 50,00 zł 1% min 50,00 zł 1% min. 50,00 zł Bez opłat 

4 
Zmiana pozostałych warunków  umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie aneksu do 
umowy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 
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 Wyszczególnienie czynno ści 
Limit w rachunku 
Ekstrakonto: S, 

Student, Profit, Elita 

Limit w rachunku 
Ekstrakonto: 

Rachunek 
Podstawowy, Profil 

Spokojny oraz Konto 
Osobiste 

Limit w rachunku 
Ekstrakonto: Concerto, 

VIP 

Limit w rachunku 
Ekstrakonto Plus 

Limit w rachunku 
Ekstrakonto: Profili 
Aktywny, Ambitny, 

Zdobywcy 

1 2 3 4 5 6  

5. Administrowanie limitem kredytowym w rachunku Ekstrakonto  
(dotyczy umów zawartych na zasadach obowiązujących przed dniem 07.11.2005 r.)  
Od kwoty limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto przyznanego na czas określony 
powyżej 12 miesięcy lub na czas nieokreślony. Prowizję za administrowanie limitem 
kredytowym w rachunku Ekstrakonto pobiera się z góry rocznie za każdy rozpoczęty rok, 
począwszy od drugiego roku korzystania z limitu. Przy przekształcaniu Kont Osobistych 
prowadzonych w ramach rachunku uniwersalnego na rachunki Ekstrakont w przypadku:  

a) przeniesienia limitu kredytowego, 
b) zamiany dozwolonego salda debetowego na limit kredytowy w tej samej 
wysokości,  

prowizji nie pobiera się. 

1,50 % min. 50,00 zł 
Ekstrakonto S, Profit, 

Student / 1% min. 50,00 
zł Ekstrakonto Elita 

1,99 % min. 50,00 zł 

1,99 % min. 50,00 zł 
Ekstrakonto Concerto/ 

1% min. 50,00 zł 
Ekstrakonto VIP 

1,99 % min. 50,00 zł Bez opłat 

 
POZOSTAŁE KREDYTY 
 
TABELA 1 

 Wyszczególnienie czynno ści 
Kredyt 

gotówkowy 
 

Kredyt 
gotówkowy 

zabezpieczony 
aktywami 
płynnymi 

Kredyt na zakup 
papierów 

warto ściowych w 
obrocie 

pierwotnym lub 
podczas pierwszej 
oferty publicznej 

Kredyt 
gotówkowy 
na spłat ę 

zadłu żeń w 
BZ WBK 

(restrukturyz
acja) 

Kredyt gotówkowy z opcj ą 
przeznaczenia środków na zakup 

kotła gazowego albo podgrzewacza  
wody zasilanego paliwem gazowym 

sieciowym zrealizowanego we 
współpracy 

z Polskim Górnictwem Naftowym i 
Gazownictwem S.A. 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Udzielenie  kredytu 5%; min. 50,00 zł 1%; min 50,00 zł 0,5%; min 50,00 zł 50,00 zł 3%, min. 50,00 zł 

2 
Spłata  całości lub części kredytu przed terminem  (od kwoty 
wcześniejszej spłaty)    -  

2.1 o stopie stałej      

2.1a Udzielony do dnia 17.12.2011 r.  w kwocie mniejszej 
lub równej 80.000 zł Bez opłat Bez opłat - Bez opłat Bez opłat 

2.1b 
udzielony do dnia 17.12.2011 r.  w kwocie powyżej 
80.000 zł 4%; min 16,00 zł 4%; min 16,00 zł - 

4%; min 16,00 
zł 4%; min 16,00 zł 

2.1c udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie mniejszej 
lub równej 255.550 zł Bez opłat Bez opłat - Bez opłat Bez opłat 

2.1d 
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie powyżej 
255.550 zł Bez opłat 4%; min. 16,00 zł - Bez opłat Bez opłat 

2.2 o stopie zmiennej - - Bez opłat - - 

3 
Zmiana pozostałych warunków  umowy na wniosek 
kredytobiorcy w trybie:      

3a aneksu do umowy 30,00 zł1) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 
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 Wyszczególnienie czynno ści 
Kredyt 

gotówkowy 
 

Kredyt 
gotówkowy 

zabezpieczony 
aktywami 
płynnymi 

Kredyt na zakup 
papierów 

warto ściowych w 
obrocie 

pierwotnym lub 
podczas pierwszej 
oferty publicznej 

Kredyt 
gotówkowy 
na spłat ę 

zadłu żeń w 
BZ WBK 

(restrukturyz
acja) 

Kredyt gotówkowy z opcj ą 
przeznaczenia środków na zakup 

kotła gazowego albo podgrzewacza  
wody zasilanego paliwem gazowym 

sieciowym zrealizowanego we 
współpracy 

z Polskim Górnictwem Naftowym i 
Gazownictwem S.A. 

1 2 3 4 5 7 8 

3b 
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty 
wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia 
umowy kredytowej) 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4 Za protest weksla min.16,00 zł + 
koszty 

min.16,00 zł + 
koszty 

min.16,00 zł + koszty min.16,00 zł + 
koszty 

min.16,00 zł + koszty 

1) Opłata nie dotyczy aneksu do umowy związanego z konwersją kredytu gotówkowego na kredyt samochodowy. 
 

ROZDZIAŁ VII 
CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM  

TABELA 1 
Dotyczy rachunków i kont wymienionych w części I, rozdział I, rozdział IV, tabela 1 oraz w załącznikach nr 2 i 3 oraz w części 2, rozdział I, tabela 1. 

 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  
1 2 3 

1 Polecenia wypłaty przychodz ące na rachunek w BZ WBK   
1.1 SEPA 5,00 zł 
1.2 z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno - rentowych 35,00 zł  
1.3 pozostałe 10,00 zł 

 
Uwaga: W przypadku poleceń wypłaty przychodzących na rachunek w BZ WBK opłaty wskazane w pkt 1. nie dotyczą transakcji, których koszty BZ WBK 
ponosi płatnik (zleceniodawca).  

2 Polecenia wypłaty wychodz ące  
2.1 złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  
2.1a SEPA 5 zł 

2.1b pozostałe 0,2%; min 9,50 zł; max. 180,00 zł 
2.2 złożone w oddziale BZ WBK  0,25%; min 9,50 zł; max. 180,00 zł 

3 Opłaty i prowizje dodatkowe do polece ń wypłaty wychodz ących   
3.1 wysłanie polecenia wypłaty (z wyłączeniem poleceń wypłaty SEPA) w trybie  

3.1a 
pilnym - transakcja złożona w oddziale BZ WBK lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 (płatność w EUR, 
USD, GBP i PLN) z wyłączeniem płatności zgodnych z Ustawą o usługach płatniczych  w EUR, dla których zastosowanie będą miały 
tylko opłaty z pkt.2 

0,1%; min 4,75 zł; max. 90,00 zł 

3.1b ekspresowym - transakcja złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 (płatność w EUR, USD, GBP i PLN) 
z wyłączeniem poleceń wypłaty Target  0,2%; min 9,50 zł; max. 180,00 zł 

3.1c ekspresowym - transakcja złożona w oddziale BZ WBK (płatność w EUR, USD, GBP i PLN) z wyłączeniem poleceń wypłaty Target 0,3% min 20,00 zł max. 180,00 zł 
3.1d ekspresowym dla polecenia wypłaty Target: realizowane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 0,2%; min 9,50 zł; max. 180,00 zł 

3.1e ekspresowym dla polecenia wypłaty Target: realizowane w oddziale BZ WBK 0,3%; min 20,00 max. 180,00 zł 
powiększona o 20 zł 
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 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  
1 2 3 

3.2 wysłanie polecenia wypłaty do innego banku na rachunek odbiorcy w innym formacie niż format IBAN (za każdy komunikat) 20,00 zł 
3.3 zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi płatnik (zleceniodawca), dla poleceń wypłaty w walucie:  

 
UWAGA: W przypadku, gdy koszty banków pośredniczących trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, BZ WBK może obciążyć klienta dodatkowo kwotą 
różnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku płatności, do których znajduje 
zastosowanie Ustawa o usługach płatniczych. 

 

3.3a EUR – polecenia wypłaty o wartości równej 1000 EUR lub niższej 5,00 EUR 
3.3b EUR – polecenia wypłaty o wartości wyższej niż 1000 EUR 25,00 EUR 
3.3c USD 30,00 USD 
3.3d GBP 12,00 GBP 
3.3e AUD 25,00 AUD 
3.3f CAD 20,00 CAD 

3.3g CHF 25,00 CHF 
3.3h DKK 70,00 DKK 
3.3i NOK 130,00 NOK 
3.3j SEK 100,00 SEK 

3.3k CZK 270,00 CZK 
3.3l JPY 3.500,00 JPY 
3.3ł PLN 50,00 zł 

3.3m inne waluty 75,00 zł 
4 Wydanie kopii polecenia wypłaty (za kopię komunikatu) 15,00 zł 

5 
Czynno ści niestandardowe dotycz ące polece ń wypłaty  - zlecenie: potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy poleceniem wypłaty wysłanym z BZ WBK, 
zmiany szczegółów polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK, anulowania polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK. Opłata pobierana jest za każdą 
czynność 

50,00 zł + koszty banków trzecich 

6 Odwołanie polecenia wypłaty wychodzącego nie wysłanego z BZ WBK 25 zł 
7 Zwrot polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK wykonany przez bank trzeci 50,00 zł + koszty banków trzecich 

8 

Realizacja czeków  
UWAGA. 1. Czeki  realizowane są tylko wówczas, gdy podawca czeku posiada konto w BZ WBK. 

2. W przypadku realizacji czeków płatnych w tym samym banku i w tej samej walucie, przyjętych od jednego podawcy na jednej liście prowizja 
pobierana jest od łącznej wartości czeków z zachowaniem progów kwotowych. 

 

8.1 inkaso czeków 
0,15%; min 150,00 zł; max. 500,00 zł 

+ koszty naliczone przez bank 
wystawcy i banki pośredniczące 

8.2 rozrachunek z regresem 
40,00 zł + koszty naliczone przez 

bank wystawcy i banki pośredniczące 

8.3 skrócony rozrachunek z regresem 60,00 zł + koszty naliczone przez 
bank wystawcy i banki pośredniczące 

9 Nieopłacenie czeku przez trasata  
30,00 zł + koszty naliczone przez 

bank wystawcy i banki pośredniczące 
Ad. 3.1e. Usługa niedostępna w placówkach, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZWBK S.A. należały do byłego Kredyt Banku S.A. 
 
TABELA 2 
Dotyczy rachunków i kont wymienionych w części I, rozdział IV, tabela 2 oraz w części 2, rozdział I, tabele 2 i 3, rozdział IV. 

 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  
1 2 3 

1  Przelewy zagraniczne  przychodz ące na rachunek w BZ WBK  (w formie Komunikatu MT 103)   
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 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  
1 2 3 

1.1 STP (SEPA) 10,00 zł 
1.2 z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno - rentowych 35,00 zł  
1.3 STP - plus 20,00 zł 
1.4 NON-STP 20,00 zł 

 
Uwaga: W przypadku przelewów zagranicznych przychodzących na rachunek w BZ WBK opłaty wskazane w pkt 1. nie dotyczą transakcji, których koszty 
BZ WBK ponosi płatnik (zleceniodawca).  

2 Przelewy zagraniczne  wychodz ące (w formie Komunikatu MT 103)   
2.1 złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  
2.1a STP (SEPA) 10,00 zł 

2.1b STP-plus 25,00 zł 
2.1c NON-STP 0,25% min 40,00 zł max 250,00 zł 
2.2 złożone w oddziale BZ WBK  0,25%; min 40,00 zł; max. 250,00 zł 
2.3 Tryb ekspresowy (dotyczy wszystkich kanałów dostępu – przelew ekspresowy zawsze przetwarzany w trybie NON-STP) 0,50% min. 80,00 zł max. 500,00 zł 

3 
Opłaty i prowizje dodatkowe do przelewów zagranicznych  wychodz ących   
Realizacji przelewu zagranicznego wychodzącego z klauzulą kosztową OUR  

3.3a  dla przelewów na kwoty do równowartości  1000 EUR lub niższej 40,00 zł 
3.3b dla przelewów na kwoty powyżej równowartości 1000 EUR 90,00 zł 

4  Sporządzenie i przekazanie, na zlecenie Klienta lub upoważnionego Płatnika kopii/odpisu dokumentu dotyczącego operacji (w tym potwierdzenie SWIFT) 
Od każdej strony wydruku lub za każdy dokument, w momencie wydania dokumentu.. 10,00 zł 

5 Realizacja przelewu zagranicznego wg wskazań Płatnika 100,00 zł 

6 

Odwołania (anulowanie) przez Płatnika przelewu zagranicznego wychodzącego realizowanego przez Bank - koszty banków trzecich ponosi zawsze Płatnik 
Zmiana, uzupełnienia do zrealizowanego przez Bank. przelewu zagranicznego wychodzącego - koszty banków trzecich ponosi zawsze Płatnik 
Na życzenie Klienta: 
- poszukiwanie wpływu 
- prześledzenie transakcji płatniczej wykonanej powyżej 13 miesięcy wstecz 
- odzyskanie środków w przypadku podania przez Płatnika nieprawidłowego IBAN-u Odbiorcy 

100,00 zł + koszty banków trzecich 

7 Zwrot zrealizowanego przez Bank przelewu zagranicznego wychodzącego 50,00 zł + (niezależnie od kosztów 
pobranych przez banki trzecie) 

8 Opłata z tytułu kosztów żądanych przez bank zagraniczny za niespełnienie wymogów STP Równowartość kosztów żądanych 
przez bank zagraniczny 

9 

Realizacja czeków  
UWAGA. 1. Czeki  realizowane są tylko wówczas, gdy podawca czeku posiada konto w BZ WBK. 

2. W przypadku realizacji czeków płatnych w tym samym banku i w tej samej walucie, przyjętych od jednego podawcy na jednej liście prowizja 
pobierana jest od łącznej wartości czeków z zachowaniem progów kwotowych. 

 

9.1 inkaso czeków 
0,15%; min 150,00 zł; max. 500,00 zł 

+ koszty naliczone przez bank 
wystawcy i banki pośredniczące 

9.2 rozrachunek z regresem 40,00 zł + koszty naliczone przez 
bank wystawcy i banki pośredniczące  

9.3 skrócony rozrachunek z regresem 
60,00 zł + koszty naliczone przez 

bank wystawcy i banki pośredniczące  

10 Nieopłacenie czeku przez trasata  30,00 zł + koszty naliczone przez 
bank wystawcy i banki pośredniczące 
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ROZDZIAŁ VIII 
POZOSTAŁE CZYNNOŚCI  

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH  
 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  

1 2 3 

1  Wpłata gotówki:   
1a na rachunek bankowy podmiotu gospodarczego prowadzony w BZ WBK 0,5%; min 6,00 zł 
1b na rachunek prowadzony w innym banku 1%; min 7,00 zł 
1c w placówkach partnerskich dla kwoty wpłaty do1000 zł włącznie na rachunek bankowy w złotych podmiotu 

gospodarczego prowadzony w BZ WBK lub na rachunek prowadzony w innym banku 
Ustalana przez placówkę partnerską od 0,00 zł do 

6,00 zł 
1d w placówkach partnerskich dla kwoty wpłaty powyżej 1000 zł na rachunek bankowy w złotych podmiotu 

gospodarczego prowadzony w BZ WBK lub na rachunek prowadzony w innym banku 
Ustalana przez placówkę partnerską od 0,2% do 

0,5% 
2 Wpłata w bilonie w walutach obcych (opłata dodatkowa). Opłata nie dotyczy spłat rat kredytów/pożyczek denominowanych w CHF, EUR i USD 

w walucie, w której kredyt/pożyczka jest denominowany/-a oraz wpłat z tytułu należnych Bankowi prowizji i opłat określonych w walutach 
obcych. 

60% 

3 Dyspozycja przyjęcia w placówce partnerskiej wpłaty w PLN i realizacja przelewu w EUR 10,00 zł 
4.1 Zastrzeżenie w Systemie Dokumenty Zastrzeżone czeków, blankietów czeków, dokumentów tożsamości, rachunków i innych (niezależnie od 

ilości zastrzeganych dokumentów) 20,00 zł 

4.2 Odwołanie zastrzeżenia w Systemie Dokumenty Zastrzeżone  czeków, blankietów czeków, dokumentów tożsamości, rachunków i innych 
(niezależnie od ilości zastrzeganych dokumentów) 

20,00 zł 

5 Czynności niestandardowe dotyczące przekazania środków w formie wpłaty gotówki, przelewu, zlecenia stałego  na  rachunek w BZ WBK  lub 
w innym banku krajowym - zlecenie: anulowania transakcji, poszukiwania środków nieotrzymanych przez odbiorcę, zwrotu środków, zapytanie 
o datę zaksięgowania środków w banku odbiorcy 

25,00 zł 

6 Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym/zabezpieczającym  zgodna z opłatą pobieraną jak za przelew złożony 
z rachunku w placówce BZ WBK odpowiednio na 
rachunek w BZ  WBK lub na rachunek w innym 

banku w systemie ELIXIR 
 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYSTAWIANIEM ZA ŚWIADCZEŃ I POTWIERDZEŃ 
 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  

1 2 3 

1 Sporządzenie potwierdzenia realizacji jednej transakcji  
1a potwierdzenie zamówione w placówce BZ WBK, dotyczące transakcji dokonanej kartą płatniczą / innym 

elektronicznym instrumentem płatniczym bądź transakcji dokonanej za pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej BZWBK24 innej niż potwierdzenie przelewów na rachunki ZUS oraz organów podatkowych 

1,00 zł 

1b potwierdzenie zamówione w placówce BZ WBK a dotyczące transakcji dokonanej w oddziale BZ WBK, gdy 
potwierdzenie odbierane jest bezpośrednio po realizacji transakcji 

Bez opłat 

1c pozostałe potwierdzenia zamówione za pośrednictwem BZWBK24 5,00 zł 
1d pozostałe potwierdzenia zamówione w placówce BZ WBK  5,00 zł 

2 Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta 25,00zł 
 

CZYNNOŚCI MONITORINGOWE I WINDYKACYJNE 
 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  

1 2 3 
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1 Monity  
1.1 wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty, niedozwolonego zadłużenia, dostarczenia wymaganych dokumentów,  

braku deklarowanych wpływów dla rachunków osobistych z limitem  oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy 
kredytowej 

25,00 zł 

1.2 monit telefoniczny 9,00 zł 
1.3 wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczeń  
1.3a wysłanie pierwszego monitu Bez opłat 
1.3b wysłanie kolejnego monitu 25,00 zł 

2 Wezwanie do zapłaty wysłane w procesie windykacji 25,00 zł 
3 Opłata za windykację terenową  50,00 zł 
4 Przekazanie sprawy do zewnętrznej agencji windykacyjnej  50,00 zł 
5 Wysłanie monitu dotyczącego zobowiązań wynikających z umowy o najem kasety/skrytki sejfowej, deklaracji przechowywania depozytu 

rzeczowego 
25,00 zł 

Ad. 1.1, 1.2, 2, 3, 4. Wysokość opłat związanych z działaniami  monitoringowo-windykacyjnymi w zakresie danej umowy nie może przekroczyć kwoty 100 zł w miesięcznych cyklach rozliczeniowych wynikających z 
umowy. Maksymalna ilość poszczególnych działań monitoringowo-windykacyjnych, których koszt każdorazowo ponosi Kredytobiorca nie może przekroczyć: 4 monitów telefonicznych, 2 monitów listownych, 1 wizyty 
windykatora terenowego, jednego przekazania do zewnętrznej agencji windykacyjnej lub kancelarii prawnej. Opłaty za poszczególne czynności wskazane w Taryfie naliczane będą w odstępach czasowych nie 
krótszych niż 3 dniowe, po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniej czynności, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty. 
Ad. 1.1 w zakresie wysłania monitu za dostarczenie wymaganych dokumentów, 1.3. Nie dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 31.03.2013 r. oraz kredytów innych niż 
hipoteczne udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 6.09.2013 r. w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S,A, z Bankiem 
Zachodnim WBK S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi byłego Kredyt Banku S.A. 
 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH PROWADZONYCH W CENTRALI BAN KU 
 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  

1 2 3 

1 Konto depozytowe papierów warto ściowych  (otwarcie i prowadzenie konta, realizacja transakcji na rynku wtórnym, sporządzenie i wysłanie 
informacji o stanie portfela lub wyciągu z konta, blokada papierów wartościowych na koncie, przemieszczanie papierów wartościowych między 
portfelami) 

Bez opłat 

 
POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 

 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  
1 2 3 

1 Najem kasety / skrytki sejfowej, przechowywanie depozytu rzeczowego  
1a miesięcznie - opłata pobierana z góry 50,00 zł 
1b rocznie - opłata pobierana z góry 400,00 zł 

2 Skup / sprzedaż walut obcych  
W przypadku jednoczesnego skupu jednej waluty obcej i sprzedaży innej waluty obcej prowizję pobiera się tylko raz – za skup waluty, od 
wartości w złotych 

0,3% 

3 Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach (dotyczy wyłącznie złotych)  
3a do 5 szt. Bez opłat 
3b od 6 do 50 szt. 0,2%; min 5,00 zł 
3c powyżej 50 szt. 0,5%; min 10,00 zł 

4 Zapis lub zmiana dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 7,00 zł 
5 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym   

5a z tytułu zabezpieczenia umów między Posiadaczem rachunku a BZ WBK Bez opłat 
5b pozostałe 20,00 zł 

6 Cesja środków (za każdą czynność) 20,00 zł  
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 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  
1 2 3 

7 Cofnięcie zgody udzielonej Odbiorcy na inicjowanie transakcji bezgotówkowych powtarzalnych przy użyciu karty płatniczej 35,00 zł 

8 Pozostałe czynności nie przewidziane w Taryfie opłat i prowizji wg umowy z klientem 
Ad. 7. Usługa niedostępna w placówkach, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZWBK S.A. należały do byłego Kredyt Banku S.A. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
UBEZPIECZENIA  
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej określone są w odpowiednich dla danego ubezpieczenia Warunkach ubezpieczenia. 
 

 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  
1 2 3 

 Ubezpieczenia dla posiadaczy rachunków bankowych w złotych wymienionych w cz ęści 1 w rozdziale I oraz w cz ęści 2, rozdział I, 
tabela 1 i w zał ączniku nr 1.  

1 Pakiet ubezpiecze ń „Na obcasach”  - opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia 5,00 zł 
 UWAGA: Posiadacz Konta na Obcasach po raz pierwszy objęty ochroną ubezpieczeniową nie ponosi opłaty za ubezpieczenie przez pierwsze 

6 miesięcy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową.  

2 Ubezpieczenie „Ochrona Płatno ści” – opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia   
2a Wariant Standard 12,00 zł 
2b Wariant Premium 20,00 zł 
2c Wariant Prestiż 27,00 zł 

3 Ubezpieczenie „Dla Bliskich”  – opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia  
Sprzedaż produktu poza oddziałami BZ WBK – kanały bezpośrednie (telefon) 

 

3.1 Zakres podstawowy:  
3.1a PAKIET 1 Wariant I 18,00 zł 
3.1b PAKIET 1 Wariant II 36,00 zł 
3.2   
3.2a PAKIET 2 Wariant I 33,00 zł 
3.2b PAKIET 2 Wariant II 66,00 zł 
3.3 Zakres rozszerzony:  
3.3a PAKIET 1 Wariant II 36,00 zł 
3.3b PAKIET 2 Wariant II 66,00 zł 

4 Ubezpieczenie Medical Assistance  do Konta Aktywni 50+ Bez opłat 
 Ubezpieczenia dla posiadaczy rachunków bankowych w złotych i innych walutach wymienionych w cz ęści 1 w rozdziale I oraz w 

części 2, rozdział I i w zał ączniku nr 1.  

5 Ubezpieczenie Opiekun Rodziny – opłata za udostępnienia ubezpieczenia pobierana  z częstotliwością wskazaną poniżej,  
UWAGA: Opłata naliczana jako iloczyn sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego i podanej poniżej odpowiedniej Stawki. 
Wysokość opłaty zależna jest od wieku klienta w dniu przystąpienia do ubezpieczenia oraz częstotliwości jej pobierania. 

 

5.1 Dla klientów, którzy  ukończyli 18 lat i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 26. roku życia  
a Opłata miesięczna 0,068% 
b Opłata kwartalna 0,204% 
c Opłata półroczna 0,408% 
d Opłata roczna 0,680% 

5.2 Dla klientów, którzy ukończyli 26. rok życia  i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 31. roku życia   
a Opłata miesięczna 0,077% 
b Opłata kwartalna 0,231% 
c Opłata półroczna 0,462% 
d Opłata roczna 0,765% 

5.3 Dla klientów, którzy ukończyli 31. rok życia  i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 36. roku życia  
a Opłata miesięczna 0,088% 
b Opłata kwartalna 0,264% 
c Opłata półroczna 0,528% 
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d Opłata roczna 0,875% 
5.4 Dla klientów, którzy ukończyli 36. rok życia  i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 41. roku życia  

a Opłata miesięczna 0,105% 
b Opłata kwartalna 0,315% 
c Opłata półroczna 0,630% 
d Opłata roczna 1,050% 

5.5 Dla klientów, którzy ukończyli 41. rok życia  i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 46. roku życia  
a Opłata miesięczna 0,130% 
b Opłata kwartalna 0,390% 
c Opłata półroczna 0,780% 
d Opłata roczna 1,300% 

5.6 Dla klientów, którzy ukończyli 46. rok życia  i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 51. roku życia  
a Opłata miesięczna 0,190% 
b Opłata kwartalna 0,570% 
c Opłata półroczna 1,140% 
d Opłata roczna 1,900% 

5.7 Dla klientów, którzy ukończyli 51. rok życia  i w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyli 55. roku życia  
a Opłata miesięczna 0,290% 
b Opłata kwartalna 0,870% 
c Opłata półroczna 1,740% 
d Opłata roczna 2,900% 

 Ubezpieczenia dla posiadaczy kart  debetowych wymienionych w cz ęści 1, rozdział II, tabela 1, oraz w cz ęści 2, rozdział II, tabela 1 i w 
załączniku nr 1.  

6 Pakiet Ubezpiecze ń Finansowych Pewne Pieni ądze - opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia  
6.1 do karty płatniczej Visa Electron VIP do Konta24 VIP Bez opłat 
6.2 do pozostałych kart płatniczych  
6.2a przy zawarciu umowy o nowa kartę przez pierwsze 

2 miesiące od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową Bez opłat 

6.2b w pozostałych przypadkach 3,00 z ł 
 Ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych wymienionych w cz ęści 1, rozdział V oraz w cz ęści 2, rozdział III, tabela 1.   

7 Ubezpieczenie „Bezpieczne Pieni ądze"  (nie dotyczy kart Platinum) Bez opłat 
8 Ubezpieczenie „Bezpieczne Pieni ądze Komfort" - opłata miesięczna  

8a Silver, Visa Classic Electronic, MasterCard PayPass oraz kart wydawanych we 
współpracy z innym podmiotem 

3,75 zł 

8b Gold , World MasterCard 5,60 zł 
9 Pakiet „Twoje Bezpiecze ństwo” - opłata miesięczna   

9a dla Posiadaczy, którzy po raz pierwszy przystąpili do ubezpieczenia za miesiąc 
kalendarzowy, w którym przypada dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz 
dwa kolejne miesiące kalendarzowe, a dla pozostałych Posiadaczy za miesiąc 
kalendarzowy, w którym przypada dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową 

Bez opłat 

9b w pozostałych przypadkach 0,49% 
10 Pakiet „Assistance Gold”  dla kart Gold Bez opłat 
11 Ubezpieczenie „Podró żne Gold” dla kart Gold Bez opłat 
12 Program „Mastercard Travel Assistance” dla kart World MasterCard Bez opłat 
13 Ubezpieczenie „Podróżne World” dla kart World MasterCard Bez opłat 
14 Ubezpieczenie "Bezpieczne Pieni ądze Platinum" dla kart Platinum Bez opłat 
15 Pakiet „Assistance Platinum”  dla kart Platinum Bez opłat 
16 Ubezpieczenie „Podró żne Platinum”  dla kart Platinum Bez opłat 
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 Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych wymienionych  w części 1 w rozdziale VI   

17 
Ubezpieczenie lokali i domów mieszkalnych Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. - LOCUM  
UWAGA: Ubezpieczenie dostępne dla wszystkich klientów pozostających z BZ WBK w stałym stosunku prawnym w zakresie świadczonych 
czynności bankowych  

17.1 Ubezpieczenie Nieruchomo ści lub Nieruchomo ści w budowie  - opłata roczna, naliczana jako iloczyn sumy ubezpieczenia i 
podanej poniżej odpowiedniej Stawki  

17.1a ubezpieczenie Nieruchomości  0,08% 
17.1b ubezpieczenie Nieruchomości w budowie 0,2% 

17.2 
Ubezpieczenie Ruchomo ści, ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie Home 
Assistance  (dostępne w trzech wariantach, w zależności od wysokości sum ubezpieczenia)  

17.2a I Wariant 120,00 zł 
17.2b II Wariant 250,00 zł 
17.2c III Wariant 380,00 zł 
18 Ubezpieczenie Hipoteka+ - opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia   
18a 

Pakiet Życie 18+  (dostępny dla klientów którzy ukończyli 18 lat  i w dniu przystąpienia nie rozpoczęli  48 roku życia)   
0,04% Podstawy opłaty (ryzyko śmierci – 0,038% 

+ ryzyko Całkowitej niezdolności do pracy – 
0,002%) 

18b 
Pakiet Życie 48+  (dostępny dla klientów, którzy ukończyli 48 lat i w dniu przystąpienia nie rozpoczęli 64 roku życia) 

0,17%  Podstawy opłaty (ryzyko śmierci – 
0,158% + ryzyko Całkowitej niezdolności do 

pracy – 0,012%) 
18c 

Pakiet Praca 
4,2% Podstawy opłaty (ryzyko Utraty pracy - 

3,287%+ ryzyko Czasowej niezdolności do pracy 
– 0,913%) 

 Ubezpieczenia do kredytów gotówkowych wymienionych części 1, rozdział VI „Pozostałe kredyty”   
19 Ubezpieczenie kredytobiorcy kredytu gotówkowego – opłata jednorazowa liczona od wartości kredytu  

19a dla okresu kredytowania do 12 miesięcy  7,0% 
19b dla okresu kredytowania od 13 do 18 miesięcy 9,3% 
19c dla okresu kredytowania od 19 do 24 miesięcy 11,6% 
19d dla okresu kredytowania od 25 do 36 miesięcy  13,5% 
19e dla okresu kredytowania od 37 do 48 miesięcy 15,9% 
19f dla okresu kredytowania od 49 do 60 miesięcy  17,7% 
19g dla okresu kredytowania od 61 do 72 miesięcy 18,6% 

 Ubezpieczenia dla posiadaczy kart debetowych i char ge wymienionych w cz ęści 1, rozdział II, tabela 2 oraz w cz ęści 2 w rozdziale 
II, tabele 2, 3 i 5.   

22 Ubezpieczenie w ramach p akiet u usług dodatkowych - opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia  
22a do karty debetowej Visa Electron Student, Visa Electron Junior oraz kart wydanych w ich miejsce  2,00 zł  
22b do karty debetowej Visa Euro, MasterCard walutowej w EUR wydanej do rachunku a’vista w EUR 1,00 EUR 
22c do pozostałych kart debetowych 3,00 zł  
22d do kart charge MasterCard Charge i Visa Platinum Charge Bez opłat 
22e do kart debetowych wydanych w ramach Profili  Bez opłat  

 Ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych wymie nionych w cz ęści 2, rozdział III, tabela 2   
23 Pakiet ubezpieczeń dla karty World MasterCard (NNW, Home Assistance, OC za granicą, Odwołanie imprezy turystycznej, usługi Concierge) Bez opłat 
24 Ubezpieczenie „Przedłu żona gwarancja”  dla kart: Visa Gold, Visa Gold Warta, World MasterCard, MasterCard Platinum   Bez opłat 
25 Ubezpieczenie „Podró żne Gold” dla kart Visa Gold, Visa Gold Warta Bez opłat 
26 Ubezpieczenie „Podró żne Platinum”  dla kart Platinum Bez opłat 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  
PRODUKTY I USŁUGI WEALTH MANAGEMENT I PRIVATE BANKING  

Dotyczy wyłącznie klientów, którzy zawarli z BZ WBK Umowę o świadczenie usług Wealth Management lub Konta Private Banking oraz świadczenia usług bankowości 
elektronicznej dla osób fizycznych. 
 
RACHUNKI BANKOWE   

 
Wyszczególnienie czynno ści 

Konto  Wealth 
Management 

Konto Private 
Banking (otwierane 

do 31.10.2011) 
1 2 3 4 

1 Otwarcie rachunku  Bez opłat Bez opłat 
2 Prowadzenie rachunku  Bez opłat Bez opłat 
3 Przelew     

3a na rachunek w BZ WBK  Bez opłat Bez opłat 
3b na rachunek w innym banku  w systemie ELIXIR Bez opłat Bez opłat 
3c na rachunek w innym banku realizowany w systemie  SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 

4 Wyci ąg z rachunku w formie papierowej ( za każdy wyciąg)   
4a wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat Bez opłat 
4b odbierany w BZ WBK Bez opłat Bez opłat 
4c wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda Bez opłat Bez opłat 

Klienci, którzy zawarli z BZ WBK Umowę o świadczenie usług Wealth Management zwolnieni są z opłat za przelew w systemie ELIXIR z rachunków o których mowa w części 1, rozdział I oraz w części 2, rozdział I, 
tabela 1. 
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CZĘŚĆ 2. USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY 

ROZDZIAŁ I  
RACHUNKI BANKOWE I PAKIETY NIE BĘDĄCE W OFERCIE 

TABELA 1 

 Wyszczególnienie czynno ści Konto<30 Konto 24.pl 

Konto  
Wydajesz & 
Zarabiasz , 

Konto na 
Obcasach 

Konto  
Wydajesz & 
Zarabiasz 

Plus 

Konto24, 
Konto24 Plus, 
Konto a vista 

Konto24 VIP 
Konto24 Presti ż 
(otwierane do 

31.12.2004) 

Konto24 Presti ż 
(otwierane od 
1.01.2005 do 
31.03.2011) 

1 2 3 4 5 6 8  9 10 

1 Prowadzenie rachunku  (miesięcznie)         

1.1 wpływ w danym miesiącu w wysokości 
1000 zł i więcej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

8,00 zł 
50,00 zł z 

możliwością 
negocjacji 

11,00 zł 15,00 zł 

1.2 wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł  

7,00 zł 7,00 zł 20,00 zł 

1.2a wiek posiadacza: do 26 lat Bez opłat 

1.2b 

wiek posiadacza (w przypadku 
rachunku wspólnego, przynajmniej 
jednego ze współposiadaczy): 
ukończone 26 lat w miesiącu, 
którego dotyczy opłata 

7,00 zł 

2 Transakcje na rachunek w BZ WBK  Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
3 Transakcje na rachunek w innym banku          

3a przelew złożony za 
pośrednictwem usług BZWBK24 
w systemie ELIXIR 

Bez opłat 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł Bez opłat 0,50 zł Bez opłat 

3b przelew złożony za 
pośrednictwem usług BZWBK24 
w systemie Express ELIXIR 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Bez opłat 3,00 zł 3,00 zł 

3c przelew złożony w placówce BZ 
WBK  w systemie ELIXIR 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Bez opłat 7,00 zł 7,00 zł 

3d przelew w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 
3e zlecenia stałe  Bez opłat 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50  zł Bez opłat 0,50 zł Bez opłat 
3f polecenie zapłaty  0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł Bez opłat 0,50 zł Bez opłat 

4 Przelew24  Bez opłat 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł Bez opłat 0,50 zł Bez opłat 
5 Wyci ąg z rachunku          

5.1 eWyciąg wysyłany na Skrzynkę 
odbiorczą klientom posiadającym 
usługę BZWBK24 internet 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5.2 wysyłany listem zwykłym raz w 
miesiącu lub rzadziej  

        

5.2a klientom nie posiadającym 
usługi BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5.2b klientom posiadającym usługę 
BZWBK24 internet 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
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 Wyszczególnienie czynno ści Konto<30 Konto 24.pl 

Konto  
Wydajesz & 
Zarabiasz , 

Konto na 
Obcasach 

Konto  
Wydajesz & 
Zarabiasz 

Plus 

Konto24, 
Konto24 Plus, 
Konto a vista 

Konto24 VIP 
Konto24 Presti ż 
(otwierane do 

31.12.2004) 

Konto24 Presti ż 
(otwierane od 
1.01.2005 do 
31.03.2011) 

1 2 3 4 5 6 8  9 10 

5.3 wysyłany listem zwykłym częściej 
niż raz w miesiącu lub po każdej 
zmianie salda 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 

5.4 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 

6 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za 
każdy rozpoczęty miesiąc) 

        

6.1 
klienta posiadającego usługę BZWBK24 
internet 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

6.2 
klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 
internet, gdy historia dotyczy poprzedniego 
miesiąca kalendarzowego 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

6.3 
klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 
internet, gdy historia dotyczy miesiąca 
innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

  

TABELA 2 

 Wyszczególnienie czynno ści Ekstrakonto Profil 
Spokojny  Ekstrakonto Profil Aktywny Ekstrakonto Profil Ambitny Ekstrakonto Profil Zdobywcy 

1 2 3 4 5 6 

1 Opłata miesi ęczna za pakiet 12,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 

60,00 zł / Bez opłat 
Opłata nie zostanie pobrana jeżeli średnie 
dzienne saldo aktywów zgromadzonych 

przez Klienta w produktach depozytowych 
i/lub inwestycyjnych, wynosi nie mniej 

niż  300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy 
złotych) lub równowartości w walutach 

obcych, liczonego w okresach 
sześciomiesięcznych. 
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 Wyszczególnienie czynno ści Ekstrakonto Profil 
Spokojny  Ekstrakonto Profil Aktywny Ekstrakonto Profil Ambitny Ekstrakonto Profil Zdobywcy 

1 2 3 4 5 6 

1.2 W pakiecie  

• Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy 

• Dostęp do KB24 
• Karta płatnicza do 

rachunku Kontakt z 
pakietem usług 
dodatkowych  

• 3 przelewy zewnętrzne 
za pośrednictwem KB24 
(Kanał IKD) 

• Wszystkie wypłaty 
kartami płatniczymi do 
rachunku Kontakt w 
bankomatach Banku  

• Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy 

• Dostęp do KB24 
• Karta płatnicza do rachunku 

Kontakt z pakietem usług 
dodatkowych  

• Wszystkie przelewy 
zewnętrzne za 
pośrednictwem KB24 (Kanał 
IKD) 

• Realizacja zlecenia stałego 
• Wszystkie wypłaty kartami 

płatniczymi do rachunku 
Kontakt w bankomatach 
krajowych 

• Karta kredytowa World 
MasterCard o nr BIN 536360 
lub Visa Classic o nr BIN 
448351 

• Limit kredytowy w rachunku 
Ekstrakonto 

• Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy 

• Dostęp do KB24 
• 2 karty płatnicze do rachunku 

Kontakt z pakietem usług 
dodatkowych 

• Wszystkie przelewy 
zewnętrzne za pośrednictwem 
KB24 (Kanał IKD) 

• Realizacja zlecenia stałego 
• Wszystkie wypłaty kartami 

płatniczymi do rachunku 
Kontakt w bankomatach 
krajowych 

• Karta kredytowa World 
MasterCard o nr BIN 536360 
lub Visa Gold o (w tym o nr 
BIN 402358) 

• Limit kredytowy w rachunku 
Ekstrakonto 

• Ekstrakonto Rachunek Podstawowy 
• Dostęp do KB24 
• 2 karty płatnicze do rachunku 

Kontakt z pakietem usług 
dodatkowych 

• Wszystkie przelewy zewnętrzne i 
wewnętrzne w placówce, TeleKB 
(Konsultant), KB24 (Kanał IKD), w 
systemie SORBNET 

• Realizacja zlecenia stałego 
• Wszystkie wypłaty kartami 

płatniczymi do rachunku Kontakt w 
bankomatach krajowych i 
zagranicznych 

• Karta kredytowa World MasterCard 
o nr BIN 536360 lub MasterCard 
Platinum  

• Limit kredytowy w rachunku 
Ekstrakonto 

• Ubezpieczenie Assistance 
• Ubezpieczenie NNW (20.000 zł) 

2 Objaśnienia   

1. Liczniki wpłat, wypłat i przelewów obowiązują w miesiącu kalendarzowym i uwzględniają transakcje wykonane od 1-go do ostatniego dnia 
danego miesiąca na Rachunku Podstawowym, wchodzącym w skład pakietu. Niewykorzystane operacje nie przechodzą na kolejny 
miesiąc. 

2. Ekstrakonto Rachunek Podstawowy – prowadzenie rachunku. 
3. Przelew zewnętrzny: na rachunek w innym banku krajowym w PLN (nie dotyczy przelewów w systemie SORBNET). 
4. Bankomaty Banku: bankomaty sieci BZWBK24 i sieci byłego Kredyt Banku S.A. 
5. Bankomat krajowy: dowolny bankomat ulokowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Karta płatnicza do rachunku Kontakt: dotyczy kart Visa Kontakt, Visa Electron Kontakt, Maestro Kontakt (opłata miesięczna za kartę). 
7. Karta kredytowa: dotyczy 1 karty głównej i 1 karty dodatkowej (wydanie, obsługa karty). 
8. Limit kredytowy w rachunku Ekstrakonto: prowizja za udzielenie kredytu, odnowienie, administrowanie, podwyższenie kwoty limitu. 
9. Ubezpieczenie Assistance / ubezpieczenie NNW / pakiet usług dodatkowych do kart debetowych: pod warunkiem wyrażenia zgody na 

objęcie ochroną ubezpieczeniową 
10. Za produkty i usługi nie ujęte w danym pakiecie lub po przekroczeniu limitów transakcji pobierane są opłaty i prowizje jak dla Ekstrakonta 

Rachunek Podstawowy (w zakresie operacji dot. konta wymienionych w Tabeli 3), za pozostałe produkty i usługi, opłaty i prowizje 
pobierane są zgodnie z niniejszą Taryfą. 

 
TABELA 3 
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 Wyszczególnienie czynno ści 
Ekstrakonto 

Junior / Konto 
dla Młodzie ży 

Ekstrakonto 
Student Ekstrakonto S  Ekstrakonto 

Profit  

Ekstrakonto 
VIP / 

Ekstrakonto
Elita 

Konto 
Osobiste / 
Konto dla 

osób 
pobieraj ących 

nauk ę / 
Rachunek 
a’vista w 
złotych 

Rachunek 
a’vista w 
walutach 
obcych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 1,00 zł 2,00 zł 7,99 zł 9,99 zł 15,99 zł 9,99 zł Bez opłat 
2 Transakcje na rachunek w BZ WBK          

2a zlecenia stałe Bez opłat Bez opłat 0,95 zł Bez opłat Bez opłat 0,95 zł Bez opłat 
2b pozostałe transakcje Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

3 Transakcje na rachunek w innym banku         

3a przelew złożony za pośrednictwem usług KB24 
(Kanał IKD) w systemie ELIXIR 

Ekstrakonto 
Junior: 0,40 zł 

Konto dla 
młodzieży: - 

0,40 zł 0,99 zł 0,50 zł Bez opłat - - 

3b 
przelew złożony za pośrednictwem Kanału 
Konsultant TeleKB w systemie ELIXIR 

Ekstrakonto 
Junior: 2,49 zł 

Konto dla 
młodzieży: - 

2,49 zł 2,49 zł 2,49 zł Bez opłat - - 

3c przelew złożony w placówce BZ WBK w systemie 
ELIXIR 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

3d przelew w systemie SORBNET  35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł - 
3e zlecenie stałe Bez opłat Bez opłat 0,95 zł Bez opłat Bez opłat 0,95 zł - 
3f polecenie zapłaty  Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat - 

4 Wyci ąg z rachunku         
4.1 udostępniany w usłudze KB24 Kanał IKD Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4.2 wysyłany listem zwykłym na adres 
korespondencyjny 

       

4.2a raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
4.2b częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
4.3 odbierany w placówce BZWBK         

4.3a 
raz w miesiącu lub rzadziej, gdy Posiadacz 
rachunku wskazał placówkę BZWBK, jako 
miejsce odbioru wyciągu 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4.3b 
częściej niż raz w miesiącu, gdy Posiadacz 
rachunku wskazał placówkę BZWBK, jako 
miejsce odbioru wyciągu 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

4.3c 

przez Posiadaczy rachunków, którzy wyrazili 
zgodę na udostępnienie wyciągu bankowego w 
usłudze KB24 Kanał IKD lub złożyli dyspozycję 
wysyłania wyciągów bankowych na adres 
korespondencyjny 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

5 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
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 Wyszczególnienie czynno ści 
Ekstrakonto 

Junior / Konto 
dla Młodzie ży 

Ekstrakonto 
Student Ekstrakonto S  Ekstrakonto 

Profit  

Ekstrakonto 
VIP / 

Ekstrakonto
Elita 

Konto 
Osobiste / 
Konto dla 

osób 
pobieraj ących 

nauk ę / 
Rachunek 
a’vista w 
złotych 

Rachunek 
a’vista w 
walutach 
obcych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

każdy rozpoczęty miesiąc) 
Ad. 4.3. Usługa dostępna wyłącznie w placówkach, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZ WBK S.A. należały do byłego Kredyt Banku S.A. 
 
TABELA 3 c.d. 

 Wyszczególnienie czynno ści Ekstrakonto Plus Ekstrakonto Concerto Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy 

1 2 10 11 12 

1 Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 

7,00 zł / Bez opłat 
Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w 

poprzednim miesiącu kalendarzowym 
jednorazowy wpływ  na rachunek z tytułu 
wynagrodzenia wynosi min. 1 000 zł (z 
wyłączeniem wpłat gotówkowych oraz 

wpływów pochodzących z innych 
rachunków dla ludności) 

70,00 zł / Bez opłat 
Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w poprzednim 

miesiącu wpływy na Ekstrakonto Concerto wynosiły min. 
7 000 zł (z wyłączeniem wpłat gotówkowych oraz 
wpływów pochodzących z innych rachunków dla 

ludności), i/lub wartość średniomiesięcznych aktywów 
zgromadzonych przez Klienta w produktach 

depozytowych i/lub inwestycyjnych wynosi min. 200 000 
zł. 

7,00 zł 

2 Transakcje na rachunek w BZ WBK      
2.a zlecenie stałe 0,50 zł Bez opłat 1,25 zł 
2.b pozostałe transakcje Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

3 Transakcje na rachunek w innym banku     

3a przelew złożony za pośrednictwem usług KB24 
(Kanał IKD) w systemie ELIXIR 

Bez opłat Bez opłat 1,00 zł 

3b 
przelew złożony za pośrednictwem Kanału 
Konsultant TeleKB w systemie ELIXIR 2,49 zł Bez opłat 2,49 zł 

3c przelew złożony w placówce BZ WBK w 
systemie ELIXIR 

7,00 zł Bez opłat 7,00 zł 

3d przelew w systemie SORBNET  35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 
3e zlecenie stałe 0,50 zł Bez opłat 1,25 zł 
3f polecenie zapłaty  Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4 Wyci ąg z rachunku     
4.1 udostępniany w usłudze KB24 Kanał IKD Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4.2 
wysyłany listem zwykłym na adres 
korespondencyjny    

4.2a raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
4.2b częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
4.3 odbierany w placówce BZWBK     
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 Wyszczególnienie czynno ści Ekstrakonto Plus Ekstrakonto Concerto Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy 

1 2 10 11 12 

4.3a 
raz w miesiącu lub rzadziej, gdy Posiadacz 
rachunku wskazał placówkę BZWBK, jako 
miejsce odbioru wyciągu 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4.3b 
częściej niż raz w miesiącu, gdy Posiadacz 
rachunku wskazał placówkę BZWBK, jako 
miejsce odbioru wyciągu 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

4.3c 

przez Posiadaczy rachunków, którzy 
wyrazili zgodę na udostępnienie wyciągu 
bankowego w usłudze KB24 Kanał IKD lub 
złożyli dyspozycję wysyłania wyciągów 
bankowych na adres korespondencyjny 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

5 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za 
każdy rozpoczęty miesiąc) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

Ad. 4.3. Usługa dostępna wyłącznie w placówkach, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZ WBK S.A. należały do byłego Kredyt Banku S.A. 
 
TABELA 4 

 Wyszczególnienie czynno ści  Rachunek spłat  
1 2 3 

1 Prowadzenie rachunku (miesięcznie) Bez opłat 
2 Realizacja przelewu / wypłata gotówkowa   

2.1 pierwsza transakcja (przelew lub wypłata gotówkowa w 
placówce) w danym miesiącu kalendarzowym Bez opłat 

2.2 
druga i kolejne transakcje (przelew lub wypłata 
gotówkowa w placówce) w danym miesiącu 
kalendarzowym 

10 zł 

 

ROZDZIAŁ II  
KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW I KARTY CHARGE NIE BĘDĄCE W OFERCIE 

TABELA 1 
Dotyczy kart wydawanych do rachunków wymienionych w części 1, rozdział 1 oraz w części 2, rozdział I, tabela 1. 

 Wyszczególnienie czynno ści Visa Electron 
Presti ż 

Visa Electron, 
Maestro Visa Classic 

MoneyKarta Visa  
GronoKarta Visa 
Visa KKS Lech 
AlleKarta Visa 

Maestro 
oszcz ędno- 
ściowa 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Opłata miesi ęczna za kart ę      

1a pobierana co miesiąc 
*dotyczy jedynie karty Visa KKS Lech 

- - 5,00 zł 0,95 zł* - 

1b 
pobierana co miesiąc w przypadku rozliczenia  przez BZ 
WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym co 
najmniej 3 transakcji bezgotówkowych dokonanych przy 

1,00 zł 1,00 zł - - - 
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 Wyszczególnienie czynno ści Visa Electron 
Presti ż 

Visa Electron, 
Maestro Visa Classic 

MoneyKarta Visa  
GronoKarta Visa 
Visa KKS Lech 
AlleKarta Visa 

Maestro 
oszcz ędno- 
ściowa 

1 2 3 4 5 6 7 

użyciu karty (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) 

1c 
pobierana co miesiąc w przypadku nierozliczenia  przez 
BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym co 
najmniej 3 transakcji bezgotówkowych dokonanych przy 
użyciu karty (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) 

5,00 zł 5,00 zł - - - 

2 Opłata dwuletnia  za kartę - - - 35,00 zł  - 
3 Wypłata gotówki       

3a w bankomatach sieci BZWBK24 oraz placówkach 
partnerskich BZ WBK Bez opłat  Bez opłat 3%; min 5,00 zł Bez opłat 20,00 zł 

3b w bankomatach sieci Millennium Bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 20,00 zł 
3c w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju Bez opłat 5,00 zł 3%; min 5,00 zł 5,00 zł 20,00 zł 

3d w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą 5,00 zł  3% min. 10,00 zł 3,5%; min 10,00zł 3% min. 10,00 zł 3%; min 20,00 zł 

3e w ramach usługi cash back Bez opłat  Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
3f kartą w kasie placówki BZ WBK - - 3%; min 5,00 zł - - 

4 
Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż 
EUR (tylko dla kart Visa) 
(opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji) 

2,8% 2,8% 3,0% 2,8% - 

5 Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciagu 
(listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach 

2,00 zł  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

6 Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie 
papierowej w placówce BZ WBK 

9,00 zł  9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 

7 Generowanie zestawienia operacji 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 

 

TABELA 2 

 Wyszczególnienie czynno ści Visa Kontakt 

1 2 3 

1 Opłata miesi ęczna za kart ę:  
1a pobierana co miesiąc (z zastrzeżeniem pkt 1b-1g) 2,00 zł 

1b 
wydaną do rachunku Ekstrakonto: Student, Junior 
 Bez opłat  pod warunkiem rozliczenia i zaksięgowania na tym rachunku co najmniej  3  transakcji 
bezgotówkowych w poprzednim miesiącu – z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash 

4,00 zł 

1c 
wydaną do rachunku Ekstrakonto Plus 
Bez opłat  pod warunkiem rozliczenia i zaksięgowania na tym rachunku co najmniej  5  transakcji 
bezgotówkowych w poprzednim miesiącu – z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash 

5,00 zł 

1d 
wydaną do rachunku Ekstrakonto: S, Profit, VIP, Elita, Konto Osobiste 
 Bez opłat  pod warunkiem rozliczenia i zaksięgowania na tym rachunku co najmniej 3  transakcji 
bezgotówkowych w poprzednim miesiącu – z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) 

4,00 zł 

1e wydaną do rachunku Ekstrakonto Concerto Bez opłat 
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 Wyszczególnienie czynno ści Visa Kontakt 

1 2 3 

1f wydaną do Ekstrakonto: Profil Spokojny, Profil Aktywny 1 karta w Profilu bez opłat, kolejne 2,00 zł 

1g wydaną do rachunku Ekstrakonto: Profil Ambitny, Profil Zdobywcy 2 karty w Profilu bez opłat, kolejne 2,00 zł 

2 Opcjonalny pakiet usług dodatkowych   
2a miesięcznie, za każdą kartę (z zastrzeżeniem pkt 2b-2c) 3,00 zł 
2b Ekstrakonto: Profil Spokojny, Profil Aktywny 1 pakiet w Profilu bez opłat, kolejne 3,00 zł 
2c Ekstrakonto: Profil Ambitny, Profil Zdobywcy 2 pakiety w Profilu bez opłat, kolejne 3,00 zł 

3 Wydanie karty oraz PIN za pośrednictwem kuriera (za każdą przesyłkę) 50,00 zł 
4 Wypłata gotówki:   

4a w bankomatach sieci BZWBK24  Bez opłat 
4b w pozostałych bankomatach krajowych i oddziałach innych banków (z zastrzeżeniem pkt 4c) 3% min. 5,00 zł 

4c  kartami wydanymi do rachunku Ekstrakonto: Plus, Concerto, Profil Aktywny, Profil Ambitny, Profil 
Zdobywcy 

Bez opłat 

4d za granicą (z zastrzeżeniem pkt 4e) 3% min. 10,00 zł 
4e Ekstrakonto: Concerto, Profil Zdobywcy Bez opłat 

5 Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą w innej walucie niż PLN, opłata jest doliczana 
automatycznie do kwoty obciążenia 

3,5 % 

6 Sprawdzenie salda rachunku Ekstrakonto w bankomacie 2,00 zł 
7 Sprawdzenie salda w celu aktywacji karty Bez opłat 
8 Wydruk krótkiej historii rachunku Ekstrakonto w bankomacie 2,00 zł 
 
TABELA 3 

 Wyszczególnienie czynno ści MasterCard 
Charge 

Visa Platinum 
Charge 

1 2 3 4 

1 Wydanie (lub wznowienie) i obsługa karty - rocznie    
1a karta główna 75,00 zł 650,00 zł 
1b karta dodatkowa 75,00 zł Bez opłat 

2 Wysyłka karty oraz PIN za pośrednictwem kuriera (za każdą przesyłkę) 50,00 zł Bez opłat 
3 Wypłata gotówki 3% min. 5 zł 1% min. 5 zł 
4 Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) 1% Bez opłat 
5 Przekroczenie limitu karty 40,00 zł Bez opłat 

6 Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niż PLN 
doliczana automatycznie do kwoty obciążenia 

3,5 % 3,5 % 

 
TABELA 4 
 

 Wyszczególnienie czynno ści Diners Club 

1 2 3 

1 
Wydanie i obsługa karty  
(rocznie, dwudziestego ósmego dnia miesiąca, a gdy przypada on na dzień 
wolny od pracy, to ostatniego dnia roboczego przed dwudziestym ósmym dniem 
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 Wyszczególnienie czynno ści Diners Club 

1 2 3 

miesiąca) 
1a dla Posiadacza rachunku  300,00 zł 
1b karty dodatkowej  150,00 zł 

2 Wypłata gotówki - od kwoty wypłaty 4% 
3 Realizacja transakcji bezgotówkowych - od kwoty transakcji  

3a krajowych Bez opłat 
3b zagranicznych Bez opłat 

4 Awaryjne wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej Bez opłat 
5 Wysyłka nowej karty pod wskazany adres Bez opłat 
6 Opcjonalna opłata za roczna za udział w Programie Premiowym 50,00 zł 
 
TABELA 5 
Dotyczy kart wydawanych do rachunków Ekstrakonto: Plus, Concerto, Rachunek Podstawowy, Profil Spokojny, Profil Aktywny, Profil Ambitny, Profil Zdobywcy, Junior, 
Student, S, Profit, VIP, Elita oraz do rachunków Konto Osobiste, Konto dla Młodzieży, Konto Osobiste dla osób pobierających naukę, Rachunek a’vista w EUR. 

 Wyszczególnienie czynno ści Visa Electron Kontakt / 
Maestro Kontakt Visa Concerto Visa Electron Visa Electron Junior/ 

Visa Electron Student  Visa Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Opłata miesi ęczna za kart ę:      
1a pobierana co miesiąc (z zastrzeżeniem pkt 1b-1g) 2,00 zł - 2,00 zł 2,00 zł 1,00 EUR 

1b 

wydaną do rachunków Ekstrakonto: Student, Junior 
Bez opłat pod warunkiem rozliczenia i zaksięgowania na 
tym rachunku minimum 3 transakcji bezgotówkowych w 
poprzednim miesiącu – z wyłączeniem transakcji typu 
Quasi Cash. 

4,00 zł - 2,00 zł 2,00 zł - 

1c 

wydaną do rachunku Ekstrakonto Plus 
Bez opłat pod warunkiem rozliczenia i zaksięgowania na 
tym rachunku minimum 5 transakcji bezgotówkowych w 
poprzednim miesiącu – z wyłączeniem transakcji typu 
Quasi Cash. 

5,00 zł - - - - 

1d 

wydaną do rachunków Ekstrakonto: S, Profit, VIP, Elita 
oraz Konto Osobiste 
Bez opłat pod warunkiem rozliczenia i zaksięgowania na 
tym rachunku minimum 3 transakcji bezgotówkowych w 
poprzednim miesiącu – z wyłączeniem transakcji typu 
Quasi Cash. 

4,00 zł - 4,00 zł 4,00zł - 

1e wydaną do rachunku Ekstrakonto Concerto Bez opłat Bez opłat - - - 

1f 
wydaną do rachunków Ekstrakonto: Profil Spokojny, Profil 
Aktywny 

1 karta w Profilu bez opłat, 
każda kolejna 2,00 zł - - -  

1g wydaną do rachunków Ekstrakonto: Profil Ambitny, Profil 
Zdobywcy 

2 karty w Profilu bez opłat, 
każda kolejna 2,00 zł - - -  

2 Opcjonalny pakiet usług dodatkowych       

2a miesięcznie, za każdą kartę (z zastrzeżeniem pkt 2b-2c) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 1,00 EUR 
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 Wyszczególnienie czynno ści Visa Electron Kontakt / 
Maestro Kontakt Visa Concerto Visa Electron Visa Electron Junior/ 

Visa Electron Student  Visa Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

2b wydaną do rachunków Ekstrakonto: Profil Spokojny, Profil 
Aktywny 

1 pakiet w Profilu bez opłat, 
kolejne 3,00 zł 

- - - - 

2c 
wydaną do rachunków Ekstrakonto: Profil Ambitny, Profil 
Zdobywcy 

2 pakiety w Profilu bez opłat, 
kolejne 3,00 zł - - - - 

3 Wydanie karty oraz PIN za pośrednictwem kuriera (za 
każdą przesyłkę) 

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 10,00 EUR 

3 
Wydanie karty oraz PIN za pośrednictwem kuriera (za każdą 
przesyłkę) 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 10,00 EUR 

4 Wypłata gotówki:       
4a w bankomatach sieci BZWBK24  Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4b w pozostałych bankomatach krajowych i oddziałach innych 
banków (z zastrzeżeniem pkt 4c) 3% min. 5,00 zł - 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł - 

4c przy użyciu kart wydanych do rachunków Ekstrakonto: Plus, 
Concerto, Profil Aktywny, Profil Ambitny, Profil Zdobywcy 

Bez opłat Bez opłat - - - 

4d za granicą (z zastrzeżeniem pkt 4e) 3% min. 10,00 zł - 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł  

4e 
przy użyciu kart wydanych do rachunków Ekstrakonto: 
Concerto, Profil Zdobywcy Bez opłat Bez opłat - - - 

4f w pozostałych bankomatach  i oddziałach innych banków (w 
kraju i za granicą), dot. karty Visa Euro:      

4g - 2 pierwsze wypłaty gotówki w miesiącu kalendarzowym - - - - Bez opłat 
4h - trzecia i następne wypłaty w miesiącu kalendarzowym - - - - 2,00 EUR 

5 
Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą w innej walucie 
niż PLN (oraz EUR w przypadku karty Visa Euro), opłata jest 
doliczana automatycznie do kwoty obciążenia 

3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 

6 Sprawdzenie salda rachunku Ekstrakonto w bankomacie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - 
7 Sprawdzenie salda w celu aktywacji karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat - 
8 Wydruk krótkiej historii rachunku Ekstrakonto w bankomacie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - 

 

ROZDZIAŁ III  
KARTY KREDYTOWE NIE BĘDĄCE W OFERCIE 

TABELA 1 

 Wyszczególnienie czynno ści 
Visa Gold “Akcja 

Pajacyk” 
 

Visa Orange, Visa Classic 
Electronic 

Visa Classic “LSH Starówka”, 
MasterCard PayPass, 

MasterCard Silver 
“Narciarska” 

Visa Silver KKS 
Lech 

AlleKarta 
kredytowa  Visa Money 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Opłata za kart ę w kolejnych latach   
(pobierana w trybie rocznym albo miesięcznym) 

     

1.1 opłata roczna       



 

 

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności 

39 

 Wyszczególnienie czynno ści 
Visa Gold “Akcja 

Pajacyk” 
 

Visa Orange, Visa Classic 
Electronic 

Visa Classic “LSH Starówka”, 
MasterCard PayPass, 

MasterCard Silver 
“Narciarska” 

Visa Silver KKS 
Lech 

AlleKarta 
kredytowa  Visa Money 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1a karta główna (od wysokości przyznanego limitu) 220,00 zł 2,5%; maks 58,00 zł 2,5%; maks 58,00 zł 2,5%; maks 58,00 zł 2,5%; maks 58,00 zł 
1.1b karta dodatkowa 190,00 zł 38,00 zł 38,00 zł 38,00 zł 38,00 zł 

 ZWOLNIENIA 
Opłaty za karty główną lub dodatkową nie są pobierane pod warunkiem rozliczenia w poprzednich 12 miesięcznych cyklach 
rozliczeniowych transakcji wykonanych daną kartą (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) na łączną kwotę:  - 

24 tys. zł 12 tys. zł 12 tys. zł 12 tys. zł  
1.2 opłata miesi ęczna      
1.2a karta główna (od wysokości przyznanego limitu) 20,00 zł 0,2%; maks 5,00 zł - - 0,2%; maks 5,00 zł 
1.2b karta dodatkowa 15,00 zł 3,00 zł - - 3,00 zł 

 ZWOLNIENIA 

Opłata za karty główną lub dodatkową nie są pobierane pod warunkiem 
rozliczenia w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym transakcji 
wykonanych daną kartą (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) na 
łączną kwotę:  

- - 

Opłata nie jest pobierana 
pod warunkiem rozliczenia 
min 5 transakcji (z wyjątkiem 
przelewów z karty 
kredytowej) w danym cyklu 
rozliczeniowym 

2 tys. zł 1 tys. zł    
2 Wypłata gotówki w kraju i za granicą 3,5%; min 10,00 zł 3,5%; min 10,00 zł 3,5%; min 10,00 zł 3,5%; min 10,00 zł 3,5%; min 10,00 zł 
3 Dokonanie transakcji bezgotówkowej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4 
Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie 
innej niż EUR 
(opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji) 

3% 3%1) 3% 3% 3% 

5 Przelew z rachunku karty kredytowej złożony w BZWBK24 
internet (od kwoty przelewu) 3% min. 5,00zł ł 3% min. 5,00zł  3% min. 5,00zł  3% min. 5,00zł  3% min. 5,00zł  

6 Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego (% kwoty 
ponad limit) 

10%; min 40,00 zł 10%; min 40,00 zł 10%; min 40,00 zł 10%; min 40,00 zł 10%; min 40,00 zł 

7 Zamiana karty na wniosek klienta 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 
8 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
9 Zestawienie operacji       

9a dla karty głównej Bez opłat Bez opłat  Bez opłat  Bez opłat  Bez opłat  
9b dla karty dodatkowej 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

10 Kopia zestawienia operacji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
11 Awaryjna wypłata gotówki za granicą Bez opłat 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 
12 Wydanie karty zastępczej za granicą Bez opłat 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 
13 Opłata za usługę Ratio 1%; min 5,00 zł 1%; min 5,00 zł 1%; min 5,00 zł 1%; min 5,00 zł 1%; min 5,00 zł 

14 
Opłata od transakcji bezgotówkowych dokonanych w 
punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry 
losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory 

3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 

1) Nie dotyczy kart MasterCard PayPass, MasterCard Silver “Narciarska” 
2) Nie dotyczy kart Visa Classic Electronic, Visa Classic “LSH Starówka”, MasterCard PayPass, MasterCard Silver “Narciarska” 
 

TABELA 2 
Karty dostępne wyłącznie w placówkach, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZ WBK S.A. należały do byłego Kredyt Banku S.A. 
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Karty dostępne w ofercie do dnia 8.09.2013 r. Od dnia 9.09.2013 r, karty dostępne wyłącznie jako karty wznawiane. 
Uwaga. Od dnia 23.05.2011 r. Bank zaprzestał wydawania głównych kart kredytowych Visa Flag Student, a od dnia 6.06.2013 r. Bank zaprzestał wznowień tych kart oraz wydawania duplikatów 
lub nowych kart w miejsce zastrzeżonych. Od dnia 23.05.2011 r. Bank zaprzestał wydawania głównych kart kredytowych Visa Flag oraz MasterCard Electronic. 

 Wyszczególnienie czynno ści Visa Flag 
Student 

MasterCard  
Electronic/ 
Visa Flag 

Visa Classic o 
nr BIN 448351 

Visa Gold o nr 
BIN 402358 

Visa Gold 
WARTA 

World  
MasterCard o 
nr BIN 536360 

MasterCard 
Platinum 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Opłata za wydanie i obsługę karty w pierwszym roku dla 
Klientów, którzy posiadają w Banku rachunek 
Ekstrakonto Concerto 

       

1.1 karta główna 25,00 zł 25,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
1.2 karta dodatkowa - Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2 

Opłata za wydanie i obsługę karty w pierwszym roku dla 
Klientów, którzy posiadają w Banku rachunek 
Ekstrakonto lub posiadają kartę kredytową wydaną pod 
warunkiem rezygnacji z karty kredytowej / karty charge 
wydanej przez inny bank 

       

2.1 karta główna 25,00 zł 25,00 zł Bez opłat 180 zł Bez opłat 10,00 zł 650,00 zł 
2.2 karta dodatkowa - Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

3 Opłata za wydanie i obsługę karty w pierwszym roku w 
pozostałych przypadkach        

3.1 karta główna 25,00 zł 25,00 zł 75,00 zł 180,00 zł Bez opłat 10,00 zł 650,00 zł 
3.2 karta dodatkowa - 25,00 zł 50,00 zł 75,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
4 Opłata za obsługę karty w roku drugim i kolejnych        

4.1 karta główna 25,00 zł 25,00 zł 75,00 zł 180,00 zł 130,00 zł 200,00 zł 650,00 zł 
4.2 karta dodatkowa - 25,00 zł 50,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 50,00 zł Bez opłat 

 Warunek zwolnienia z opłat wskazanych w pkt. 4.1 i 4.2 
Opłata za obsługę karty w roku drugim i kolejnych nie będzie pobierana pod warunkiem dokonania w okresie 12 miesięcy bezpośrednio 
poprzedzających termin wznowienia karty / pobrania kolejnej opłaty, obrotów bezgotówkowych na poziomie określonym w „Komunikacie dla 
Posiadaczy kart kredytowych wydanych dla Osób Fizycznych”. 

5 Wcześniejsze wznowienie karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
6 Ponowne wydanie karty lub wydanie duplikatu karty  Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
7 Zmiana limitu karty na wniosek Posiadacza karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
8 Wypłata gotówki 3,5% min. 10,00 zł 3,5% min. 10,00 zł 3,5% min. 10,00 zł 3,5% min. 10,00 zł 3,5% min. 10,00 zł 3,5% min. 10,00 zł Bez opłat 
9 Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

10 Przekroczenie limitu karty 10% min 40,00 zł  10% min 40,00 zł 10% min 40,00 zł 10% min 40,00 zł 10% min 40,00 zł 10% min 40,00 zł  10% min 40,00 zł  
11 

Wydanie duplikatu wyciągu z rachunku karty na wniosek 
Posiadacza karty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł  5,00 zł  5,00 zł  5,00 zł Bez opłat 

12 
Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w 
innej walucie niż PLN doliczana automatycznie do kwoty 
obciążenia 

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

13 
Opłata od transakcji bezgotówkowych dokonanych w 
punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, 
gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory 

3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 3%; min 7,00 zł 
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ROZDZIAŁ IV  
KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY TERMINOWE 
 
LOKATY TERMINOWE 

 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  
1 2 3 

1 Złożenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku (dotyczy 
zadysponowania odsetkami lub kapitałem w terminach udostępniania odsetek lub z upływem okresu umownego) 

7,00 zł 

2 Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego na rachunek 
prowadzony w innym banku 

7,00 zł 

3 Wyci ąg z rachunku    
3a eWyciąg / Wyciąg w bankowości elektronicznej BZWBK24 / KB24 Bez opłat 
3b w formie papierowej Bez opłat 
3c duplikat wyciągu 5,00 zł 

 

KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE 
Konta Oszczędnościowe  oferowane i obsługiwane w placówkach, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZWBK S.A. należały do byłego Kredyt Banku S.A. oraz w KB24. 

 Wyszczególnienie czynno ści 
Konto oszcz ędnościowe Standard  
Konto oszcz ędnościowe Concerto 

Konto oszcz ędnościowe – Lokata Swobodna 
1 2 3 

1 Realizacja przelewu od ka żdego przelewu, po jego wykonaniu   
1a pierwszy przelew (z uwzględnieniem zrealizowanych wypłat gotówkowych w placówce) w danym miesiącu kalendarzowym Bez opłat 
1b  drugi i kolejne przelewy (z uwzględnieniem zrealizowanych wypłat gotówkowych w placówce) w danym miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 

2 Wypłata gotówkowa  - od ka żdej wypłaty, w momencie jej dokonania   
2.a pierwsza wypłata w placówce (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) w danym miesiącu kalendarzowym Bez opłat 
2.b druga i kolejne wypłaty w placówce (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) w danym miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 

3 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc) 10 zł 
4 Wyci ąg z rachunku   

4.1 udostępniany w usłudze KB24 Kanał IKD Bez opłat 
4.2 wysyłany listem zwykłym na adres korespondencyjny  

4.2a raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat 
4.2b częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł 
4.3 odbierany w placówce BZWBK   

4.3a raz w miesiącu lub rzadziej, gdy Posiadacz rachunku wskazał placówkę BZWBK, jako miejsce odbioru wyciągu Bez opłat 
4.3b częściej niż raz w miesiącu, gdy Posiadacz rachunku wskazał placówkę BZWBK, jako miejsce odbioru wyciągu 5,00 zł 

4.3c przez Posiadaczy rachunków, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie wyciągu bankowego w usłudze KB24 Kanał IKD lub złożyli 
dyspozycję wysyłania wyciągów bankowych na adres korespondencyjny 

5,00 zł 

5 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc) 10,00 zł 
Ad. 1. Dla Konta Oszczędnościowego w EUR, USD, GBP opłata pobierana według kursu średniego Tabeli kursów BZ WBK. W przypadku realizacji przelewu w systemie SORBNET pobiera się wyłącznie prowizję za 
przelew w systemie SORBNET, również za pierwszy przelew. 
Ad.4.3. Usługa dostępna wyłącznie w placówkach, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZ WBK S.A. należały do byłego Kredyt Banku S.A. 

ROZDZIAŁ V  
KREDYTY 
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 Wyszczególnienie czynno ści Kredyt studencki z 
dopłatami BGK 

1 2 3 

1 
Zmiana pozostałych warunków  umowy na wniosek 
kredytobiorcy w formie:  

1a aneksu do umowy 30,00 zł 

1b 
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty 
wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy 
kredytowej) 

Bez opłat 

2 Za protest weksla min.16,00 zł + koszty 
 

  
Kredyty gotówkowe o stałym 

lub zmiennym oprocentowaniu 

Kredyty gotówkowe o stałym i 
zmiennym oprocentowaniu dla 

Klientów posiadaj ących w Banku 
Kredyt studencki 

Kredyt studencki z dopłatami z 
Funduszu Po życzek i Kredytów 

Studenckich 

1 2 3 4 5 

1 Wcześniejsza spłata kredytu - jednorazowo od kwoty spłaty, w momencie spłaty 1,5%, min. 20,00 zł 1,5%, min 20,00 zł 1% min. 10,00 zł 

2 
Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta 
- jednorazowo, w dniu podpisania aneksu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

3 
Opłata za sporządzenie i przekazanie – na zlecenie Klienta lub upoważnionego 
Zleceniodawcy opinii, zaświadczenia lub innej informacji o kredycie, w dniu wydania 
zaświadczenia  

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

Ad. 1, kol. 3. Opłata za wcześniejszą spłatę dotyczy kredytów sprzedanych do 18.12.2011 r. Prowizji nie pobiera się w przypadku, gdy kwota udzielonego kredytu nie przekracza 80.000  zł. 
Ad. 1, kol. 4. Prowizji nie pobiera się w następujących przypadkach: jeżeli kwota udzielonego kredytu nie przekracza 80.000 zł, gdy kwota udzielonego kredytu przekracza 80.000 zł, a zamiar wcześniejszej spłaty 
kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. 
Ad. 1, kol. 5. Prowizji nie pobiera się w następujących przypadkach: kredytów udzielanych przed 19.09.2002 r., a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym 
wyprzedzeniem; kredytów udzielonych od 19.09.2002 r. do 28.09.2003 r., gdy kwota udzielonego kredytu jest niższa niż 5.000 zł; kredytów udzielanych od 29.09.2003 r. 
 

  Kredyt na zakup środków transportu  
1 2 3 

1 
Wcześniejsza spłata kredytu - jednorazowo od kwoty spłaty, w momencie 
spłaty 

1,5 % min. 20,00 zł lub  
1,5 % min. równowartość w złotych kwoty  
5 EUR, 5 USD, 10 CHF - zgodnie z walutą kredytu 

2 Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta (jednorazowo, w dniu podpisania aneksu) 
2.1 zmiana waluty kredytu – od kwoty podlegającej przewalutowaniu  

2.1a z waluty obcej na złote 0 zł 
2.1b z waluty obcej na inną walutę obcą 1,5 % min. 100,00 zł 
2.1c ze złotych na walutę obcą 1,5 % min. 100,00 zł 
3 inna zmiana warunków umowy 30,00 zł 

4 
Opłata za sporządzenie i przekazanie – na zlecenie Klienta lub 
upoważnionego Zleceniodawcy opinii, zaświadczenia lub innej informacji o 
kredycie, w dniu wydania zaświadczenia  

50,00 zł 

Ad. 1. Prowizji nie pobiera się w następujących przypadkach: 
a) kredytów udzielanych przed 19-09-2002 r., a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem, 
b) kredytów udzielonych od 19-09-2002 r. do 28-09-2003 r: 
- w złotych lub w złotych denominowanych w walucie obcej  - o zmiennej stopie procentowej, 
- w złotych lub w złotych denominowanych w walucie obcej  - o stałej stopie procentowej i jednocześnie, gdy kwota udzielonego kredytu jest niższa niż 5.000,00 zł, 
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- gdy kwota udzielonego kredytu przekracza 80.000 zł, a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. 
c) kredytów udzielanych od 29-09-2003 r.: 
- jeżeli kwota udzielonego kredytu nie przekracza 80.000,00 zł, 
- gdy kwota udzielonego kredytu przekracza 80.000,00 zł, a zamiar wcześniejszej spłaty kredytu został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. 

 
Ekstra Kredyt Gotówkowy o stałym oprocentowaniu  
Prowizja za udzielenie kredytu (jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu, w dniu jego 
uruchomienia.  W przypadku Kredytu Konsolidacyjnego prowizja jest liczona od kwoty kredytu 
pomniejszonej o zadłużenie spłacane w Banku): 

0% - 5% 
Prowizja może być obniżona gdy Klient korzysta z innych 

produktów Banku oraz w przypadku wyższych kwot kredytu 

Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta (jednorazowo, w dniu podpisania aneksu): 
a) zmiana waluty kredytu – od kwoty kredytu podlegającej przewalutowaniu 

- z waluty obcej na złote 0,00 zł 
b) inna zmiana warunków umowy 30,00 zł 
Opłata za sporządzenie i przekazanie – na zlecenie Klienta lub upoważnionego Zleceniodawcy 
opinii, zaświadczenia lub innej informacji o kredycie, w dniu wydania zaświadczenia 50,00 zł 

 
Pożyczka Finansowa  
Prowizja za udzielenie pożyczki - płatna jednorazowo od kwoty przyznanej pożyczki, w dniu jej uruchomienia (minimalna kwota prowizji wynosi 1 000 zł) 
a) od kwoty pożyczki 20 000,00 zł do  80 000,00 zł  2,0%  
b) od kwoty pożyczki powyżej 80 000,00 zł do 120 000,00 zł 1,9%  
c) pożyczka w kwocie powyżej 120 000,00 zł 1,8%  

Wcześniejsza spłata pożyczki 0,00 zł 

Zmiana warunków umowy pożyczki na wniosek Klienta 
- jednorazowo, w dniu podpisania aneksu 

200,00 zł 
 

Opłata za sporządzenie i przekazanie – na zlecenie Klienta lub upoważnionego Zleceniodawcy 
opinii, zaświadczenia lub innej informacji o kredycie, w dniu wydania zaświadczenia 50,00 zł 

 
KREDYTY I POŻYCZKI HIPOTECZNE 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Klient wewnętrzny (definicja stosowana do kredytów i pożyczek hipotecznych)  – Klient, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1. posiada rachunek Ekstrakonto od co najmniej 6 miesięcy, 
2. posiada, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, rachunek Ekstrabiznes od co najmniej 6 miesięcy, 
3. jest Klientem Zamożnym. 

Klient Zamożny (definicja stosowana do kredytów i pożyczek hipotecznych) to Klient, który posiada: 
miesięczne wpływy na dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Ekstrakonto w wysokości min. 7 tys. zł  (w wyłączeniem wpłat gotówkowych oraz wpływów pochodzących z innych rachunków dla Ludności 
prowadzonych w placówce lub jednostce centralnej, która przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZWBK S.A. należała do byłego Kredyt Banku S.A.), i/lub wartość średniomiesięcznych aktywów zgromadzonych 
przez Klienta w produktach depozytowych i/lub inwestycyjnych oferowanych  w placówce lub przez jednostkę centralną, która przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZWBK S.A. należała do byłego Kredyt 
Banku S.A., wynosi min. 200 000 zł. 
1. W sytuacji gdy o kredyt wnioskuje kilku Wnioskodawców przynależących do różnego Typu Klienta to prowizja za udzieleniu kredytu przyznawana jest w oparciu o najkorzystniejszy występujący wśród 

Wnioskodawców Typ Klienta 
2. Prowizja za udzielenie kredytu w przypadku kredytów preferencyjnych na cele mieszkaniowe Rodzina na Swoim dla Klientów którzy przystąpią do Umowy Ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy Bankiem, a 

TUnŻ Warta S.A wynosi 0% zgodnie z następującą zasadą: Wymagane jest przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia na życie przez wszystkich Kredytobiorców (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych z 
orzeczoną niezdolnością do pracy oraz niespełniających warunku wieku przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia) oraz posiadanie tego ubezpieczenia przez okres co najmniej 5 lat od daty zawarcia Umowy. W 
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sytuacji stwierdzenia przez Bank, że warunek przystąpienia do powyższej Umowy Ubezpieczenia oraz posiadania powyższego ubezpieczenia przez okres co najmniej 5 lat od daty zawarcia Umowy nie został 
spełniony, Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu w wysokości 1% (dotyczy kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych od 7.05.2012) 

3. Prowizja z tytułu ryzyka udzielenia kredytu z niskim wkładem pobierana jest za 36 – o miesięczne okresy, do czasu kiedy LTV kredytu obniży się do 80% wartości nieruchomości. 
4. Opłata za ubezpieczenie na życie dla wniosków złożonych do 31.07.2011 wynosi 0,034% aktualnego zadłużenia miesięcznie, w dniu spłaty raty kredytu. 
5. Prowizji za wcześniejszą spłatę części kredytu nie pobiera się w przypadku: 

a) spłaty w kwocie do 20% zadłużenia z tytułu spłacanego kredytu (rozumianego jako kwota wykorzystanego i niespłaconego kredytu) na dzień złożenia pisemnej informacji o zamiarze wcześniejszej spłaty 
kredytu dokonanej w miesiącu przypadającym w rocznicę zawarcia umowy kredytu, informacja o zamiarze wcześniejszej spłaty może być złożona nie wcześniej niż 30 dni przed planowaną datą spłaty 
(dotyczy kredytów na cele mieszkaniowe Ekstralokum będących w ofercie do dnia 31.03.2013) 

b) spłaty dokonanej ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości należącej do kredytobiorcy, nie więcej niż dwukrotnie w okresie jednego roku od daty sprzedaży tej nieruchomości. Nie dotyczy 
nieruchomości, której zakup był finansowany środkami pochodzącymi ze spłacanego kredytu oraz nieruchomości, której sprzedaż nastąpiła przed datą zawarcia Umowy kredytu. Kredytobiorca zobowiązany 
jest udokumentować źródło pochodzenia środków oraz datę sprzedaży poprzez przedstawienie umowy sprzedaży nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego (dotyczy kredytów udzielonych na 
podstawie wniosków złożonych do 06.05.2012), (dotyczy kredytów na cele mieszkaniowe Ekstralokum) 

c) kredytów, do kwoty 80 000 zł, udzielonych na podstawie umów zawartych do 17.12.2011.  (dotyczy kredytów na cele mieszkaniowe Ekstralokum oraz kredytów konsolidacyjnych-hipotecznych) 
d) Prowizja pobierana jest wyłącznie w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania. (dotyczy kredytów na cele mieszkaniowe Ekstralokum oraz kredytów konsolidacyjnych-hipotecznych). 

6. Prowizji za wcześniejszą spłatę całości kredytu nie pobiera się w przypadku kredytów, do kwoty 80 000 zł, udzielonych na podstawie umów zawartych do 17.12.2011. Prowizja pobierana jest wyłącznie w ciągu 
pierwszych 5 lat okresu kredytowania. 

7. Prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki hipotecznej Ambicja nie pobiera się w przypadkach: 
a) pożyczek udzielanych przed 19-09-2002 r., a zamiar wcześniejszej spłaty pożyczki został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem, 
b) pożyczek udzielonych od 19-09-2002 r. do 28-09-2003 r.: 

- w złotych lub w złotych denominowanych w walucie obcej – o zmiennej stopie procentowej, 
- gdy kwota udzielonej pożyczki przekracza 80.000 zł, a zamiar wcześniejszej spłaty pożyczki został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. 

c) pożyczek udzielanych od 29-09-2003 r.: 
- do kwoty 80 000 zł, udzielonych na podstawie umów zawartych do 17.12.2011, 
- gdy kwota udzielonej pożyczki przekracza 80.000 zł, a zamiar wcześniejszej spłaty pożyczki został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem – dotyczy pożyczek 
udzielonych na podstawie wniosków złożonych do 6.05.2012. 

8. Prowizja/opłata za zmianę warunków umowy kredytu na wniosek Klienta obliczana jest w walucie kredytu podlegającej przewalutowaniu. W przypadku zmiany warunków umowy związanej z wcześniejszą spłatą 
części kredytu pobiera się wyłącznie opłatę, o której mowa w pozycji „Wcześniejsza spłata części kredytu”- dotyczy kredytu mieszkaniowego Ekstralokum będących w ofercie do dnia 31.03.2013). 

9. Prowizja/ opłata za zmianę waluty pożyczki  dotyczy pożyczek w walucie innej niż PLN, udzielonych do 12.12.2005 - od kwoty podlegającej przewalutowaniu 
 

 Wyszczególnienie czynno ści 

Kredyt mieszkaniowy 
EKSTRALOKUM 

(dotyczy kredytów 
udzielonych na 

podstawie wniosków 
złożonych do dnia 

31.03.2013 r.) 

Kredyt preferencyjny 
na cele mieszkaniowe 
RODZINA NA SWOIM 

(dotyczy kredytów 
udzielonych na 

podstawie wniosków 
złożonych do dnia 

31.12.2012 r.) 

Kredyt 
konsolidacyjny– 

hipoteczny (dotyczy 
kredytów 

udzielonych na 
podstawie wniosków 

złożonych do dnia 
31.03.2013 r.) 

Kredyt 
mieszkaniowy 

EKSTRALOKUM 
(dotyczy kredytów 
mieszkaniowych 
EKSTRALOKUM 
udzielanych od 

06.02.2001 przed 
01.04.2009 oraz 

kredytów 
mieszkaniowych 

dla osób fizycznych 
udzielonych przed 
05.02.2001 roku) 

Pożyczka 
hipoteczna 

AMBICJA (dotyczy 
pożyczek 

udzielonych na 
podstawie 
wniosków 

złożonych do dnia 
31.03.2013 r.) 

Pożyczka 
mieszkaniowa 

PERSPEKTYWA 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Udzielenie  kredytu / pożyczki       
1a dla Klientów wewnętrznych Banku 2% min. 300,00 zł - 2% min. 300,00 zł - 2% min. 300,00 zł - 

1b 
dla Klientów którzy przystąpią do Umowy 
Ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy 
Bankiem, a TUnŻ Warta S.A   

- 
0 z 

(dotyczy wniosków o 
udzielenie kredytu 

- - - - 
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 Wyszczególnienie czynno ści 

Kredyt mieszkaniowy 
EKSTRALOKUM 

(dotyczy kredytów 
udzielonych na 

podstawie wniosków 
złożonych do dnia 

31.03.2013 r.) 

Kredyt preferencyjny 
na cele mieszkaniowe 
RODZINA NA SWOIM 

(dotyczy kredytów 
udzielonych na 

podstawie wniosków 
złożonych do dnia 

31.12.2012 r.) 

Kredyt 
konsolidacyjny– 

hipoteczny (dotyczy 
kredytów 

udzielonych na 
podstawie wniosków 

złożonych do dnia 
31.03.2013 r.) 

Kredyt 
mieszkaniowy 

EKSTRALOKUM 
(dotyczy kredytów 
mieszkaniowych 
EKSTRALOKUM 
udzielanych od 

06.02.2001 przed 
01.04.2009 oraz 

kredytów 
mieszkaniowych 

dla osób fizycznych 
udzielonych przed 
05.02.2001 roku) 

Pożyczka 
hipoteczna 

AMBICJA (dotyczy 
pożyczek 

udzielonych na 
podstawie 
wniosków 

złożonych do dnia 
31.03.2013 r.) 

Pożyczka 
mieszkaniowa 

PERSPEKTYWA 

1 2 3 4 5 7 8 9 

złożonych od dnia 
12.03.2012 r.) 

1c dla pozostałych Klientów 2,5% min. 300,00 zł 

1% min. 300,00 zł 
(dotyczy wniosków o 
udzielenie kredytu 
złożonych od dnia 

12.03.2012 r.) 

2,5% min. 300,00 zł - 2,5% min. 300,00 zł - 

2 
Prowizja z tytułu ryzyka udzielenia  kredytu z niskim 
wkładem  

3,5%  
od kwoty kredytu 

przekraczającej 80% 
wartości nieruchomości 

3,5%  
od kwoty kredytu 

przekraczającej 80% 
wartości nieruchomości 

3,5%  
od kwoty kredytu 

przekraczającej 80% 
wartości nieruchomości 

- - - 

3 Wystawienie promesy kredytu - - - 100,00 zł - - 
4 Weryfikacja  wartości zabezpieczenia      - 

4a w przypadku lokalu mieszkalnego 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł - 300,00 zł - 
4b w przypadku domu 400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł - 400,00 zł - 

5 Opinia  dotycząca wartości zabezpieczenia      - 

5a 
w przypadku lokalu mieszkalnego oraz działki 
niezabudowanej 450,00 zł 450,00 zł 450,00 zł - 450,00 zł - 

5b w przypadku domu 850,00 zł 850,00 zł 850,00 zł - 850,00 zł - 
6 Wcześniejsza spłata       - 

6a części kredytu / pożyczki (jednorazowo od 
kwoty spłaty, w momencie spłaty) 1,5 % min. 300,00 zł 1,5 % min. 300,00 zł 1,5 % min. 300,00 zł 1 % min. 100,00 zł 1,5% min. 20,00 zł  

lub  
1,5 % min. 

równowartość w 
złotych kwoty  

5 EUR, 5 USD, 10 
CHF - zgodnie z 
walutą pożyczki 

- 

6b 
całości kredytu / pożyczki (jednorazowo od 
kwoty spłaty, w momencie spłaty) 1,5 % min. 300,00 zł 1,5 % min. 300,00 zł 1,5 % min. 300,00 zł 1 % min. 100,00 zł - 

7 
Zmiana warunków umowy  kredytu / pożyczki na 
wniosek Klienta (jednorazowo, w dniu podpisania 
aneksu) 

    200,00 zł  

7a zmiana waluty kredytu na PLN 0,00 zł - 0,00 zł 0,00 zł - - 
7b zmiana waluty kredytu na inną walutę (od kwoty - - - 0,5 % max. 200,00 zł - - 
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 Wyszczególnienie czynno ści 

Kredyt mieszkaniowy 
EKSTRALOKUM 

(dotyczy kredytów 
udzielonych na 

podstawie wniosków 
złożonych do dnia 

31.03.2013 r.) 

Kredyt preferencyjny 
na cele mieszkaniowe 
RODZINA NA SWOIM 

(dotyczy kredytów 
udzielonych na 

podstawie wniosków 
złożonych do dnia 

31.12.2012 r.) 

Kredyt 
konsolidacyjny– 

hipoteczny (dotyczy 
kredytów 

udzielonych na 
podstawie wniosków 

złożonych do dnia 
31.03.2013 r.) 

Kredyt 
mieszkaniowy 

EKSTRALOKUM 
(dotyczy kredytów 
mieszkaniowych 
EKSTRALOKUM 
udzielanych od 

06.02.2001 przed 
01.04.2009 oraz 

kredytów 
mieszkaniowych 

dla osób fizycznych 
udzielonych przed 
05.02.2001 roku) 

Pożyczka 
hipoteczna 

AMBICJA (dotyczy 
pożyczek 

udzielonych na 
podstawie 
wniosków 

złożonych do dnia 
31.03.2013 r.) 

Pożyczka 
mieszkaniowa 

PERSPEKTYWA 

1 2 3 4 5 7 8 9 

kredytu podlegającej przewalutowaniu) 
7c zmiana waluty, w jakiej jest spłacany kredyt 0,00 zł - 0,00 zł 0,00 zł - - 
7d inna zmiana warunków umowy 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł - 50,00 zł 

8 Kontrola  przedsięwzięcia inwestycyjnego        

8a dla umów kredytowych podpisanych do 
30.06.2011 r. 150,00 zł 150,00 zł -  -  

8b 
dla umów kredytowych podpisanych od 
01.07.2011 r. 250,00 zł 250,00 zł -  -  

8c za pierwszą kontrolę - - - 0,00 zł – 100,00 zł -  
8d za każdą kolejną kontrolę - - - 50,00 zł – 150,00 zł -  

9 
Zmiana waluty po życzki  (od kwoty podlegającej 
przewalutowaniu_ - - - - 1,5% min. 100,00 zł 0,9% max. 500,00 zł 

10 

Zmian a waluty , w jakiej jest spłacana pożyczka - ze 
złotych na walutę obcą, w której pożyczka jest 
denominowana (od kwoty pożyczki pozostałej do 
spłaty od kwoty podlegającej przewalutowaniu) 

- - - - - 0,50% min. 200,00 zł  

11 

Sporz ądzenie i przekazanie  – na zlecenie Klienta 
lub upoważnionego Zleceniodawcy opinii, 
zaświadczenia lub innej informacji o kredycie, w dniu 
wydania zaświadczenia 

100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł  

 

ROZDZIAŁ VI  
UBEZPIECZENIA NIE BĘDĄCE W OFERCIE 

 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  
1 2 3 

 Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych   

1 
Ubezpieczenie Domów i Lokali Mieszkalnych  - LOCUM-  opłata roczna, liczona od wartości nieruchomości  
UWAGA: Ubezpieczenie dostępne również dla wszystkich klientów posiadających konto osobiste, a niebędących kredytobiorcami kredytów 
hipotecznych. Ubezpieczonemu przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia 

 

1a nieruchomość istniejąca 0,08% 
1b nieruchomość w budowie 0,2% 
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2 
Ubezpieczenie ruchomo ści  domowych wraz z OC  (dostępne w trzech wariantach, w zależności od wysokości sum ubezpieczenia)  
UWAGA: Ubezpieczenie dostępne również dla wszystkich klientów posiadających konto osobiste, a niebędących kredytobiorcami kredytów 
hipotecznych. Ubezpieczonemu przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia 

 

2a I wariant 80,00 zł 
2b II wariant 250,00 zł 
2c III wariant 380,00 zł 

3 Ubezpieczenie kredytobiorcy kredytu hipotecznego  BEZPIECZNA HIPOTEKA – opłata miesięczna  
3a Pakiet Podstawowy 4,6% od aktualnej raty kredytu 
3b Pakiet Premium 4,6% od aktualnej raty kredytu + 9,99 zł 
3c Pakiet VIP 4,1817% od aktualnej raty kredytu + 0,0499% od aktualnego 

salda zadłużenia + 9,99 zł 
4 Ubezpieczenie na Życie kredytobiorcy kredytu  hipotecznego  - opłata miesięczna  

UWAGA: Opłata jest sumą dziennych naliczeń (0,002% od salda zadłużenia kredytu w każdym dniu) 0,06%  

 
Ubezpieczenia dla posiadaczy kredytów i po życzek hipotecznych wymienionych w cz ęści 2, rozdział V. 
Produkty dost ępne dla wniosków o kredyt lub po życzkę hipoteczn ą złożonych do 31.03.2013 r.  

5 Ubezpieczenie grupowe nieruchomo ści w TUiR „WARTA” S.A. – opłata roczna  
Dla klientów przystępujących do umowy ubezpieczenia na podstawie deklaracji ubezpieczeniowych złożonych do 06.05.2012 r. opłata za 
ubezpieczenie wynosi 0,08 % sumy ubezpieczenia i jest płatna jednorazowo za każdy rozpoczęty rok ochrony ubezpieczeniowej. Dla klientów 
przystępujących  do umowy ubezpieczenia na podstawie deklaracji ubezpieczeniowych złożonych od 07.05.2012 r. opłata za ubezpieczenie 
wynosi: za pierwszy 36-miesięczny okres ubezpieczenia: 0,24% sumy ubezpieczenia i jest płatna rocznie w trzech równych ratach; za każdy 
kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia: 0,08% sumy ubezpieczenia i jest płatna jednorazowo za każdy rozpoczęty rok ochrony 
ubezpieczeniowej. 

0,08% sumy ubezpieczenia 

6 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców posiadaj ących kredyt mieszkaniowy, po życzkę hipoteczn ą lub kredyt konsolidacyjny 
hipoteczny (TUnŻ "WARTA" S.A.) - opłata miesięczna, płatna w dniu spłaty raty kredytu 0,029% aktualnego zadłużenia 

7 Ubezpieczenie od utraty pracy / upadło ści kredytobiorców posiadaj ących kredyt mieszkaniowy, po życzkę hipoteczn ą lub kredyt 
konsolidacyjny hipoteczny (TUiR "WARTA" S.A.) – opłata miesięczna, płatna w dniu spłaty raty kredytu 0,0665% aktualnego zadłużenia 

 Ubezpieczenia do Ekstra Kredytu Gotówkowego. Produk ty dost ępne dla wniosków o kredyt zło żonych do 8.09.2013 r.  

8 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaci ągających kredyt gotówkowy (TUnŻ „WARTA” S.A.), ubezpieczenie od utraty pracy/  
upadło ści, czasowej niezdolno ści do pracy kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S. A., ubezpieczenie Assistance medyczne dla 
Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. (TUiR „WARTA” S.A.) - opłata płatna z góry, jednorazowo za cały okres ubezpieczenia 

 

8a na życie i assistance medyczny 
0,27% kwoty kredytu x liczba rat 

8b na życie i od utraty pracy  
0,30% kwoty kredytu x liczba rat 

 Ubezpieczenia dla posiadaczy rachunków bankowych Ek strakonto    
9 Ubezpieczenie NNW   

9a suma ubezpieczenia: 5 000 zł 3,00 zł 
9b suma ubezpieczenia: 10 000 zł 4,00 zł 
9c suma ubezpieczenia: 20 000 zł 6,00 zł 

10 Ubezpieczenie Assistance  5,00 zł 
11 Pakiet Torebka  2,20 zł 
12 Ubezpieczenie NNW w ramach Profilu Zdobywcy  Bez opłat 
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13 Ubezpieczenie Assistance w ramach Profilu Zdobywcy  Bez opłat  
 Ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych wymie nionych w cz ęści 2, rozdział III, tabela 2   
14 Ubezpieczenie „Pakiet Ekspres" - opłata miesi ęczna  
14a Visa Student, MasterCard Electronic, Visa Flag, Visa Classic, World MasterCard  5,00 zł 
14b Visa Gold, Visa Gold Warta 3,00 zł 
14c MasterCard Platinum Bez opłat 
15 Ubezpieczenie „Ochrona zadłu żenia” - opłata miesi ęczna  0,49% całkowitego zadłużenia na dzień przygotowania 

wyciągu z rachunku karty 
 Ubezpieczenia do kredytów gotówkowych wymienionych części 1, rozdział VI „Pozostałe kredyty” - w przypadku wniosków  o kredyt 

gotówkowy  składanych do dnia 30 września 2013.  

16 Ubezpieczenie kredytobiorcy kredytu gotówkowego – opłata jednorazowa liczona od wartości kredytu  
16a dla okresu kredytowania do 12 miesięcy  5,8% 
16b dla okresu kredytowania od 13 do 18 miesięcy  7,4% 
16c dla okresu kredytowania od 19 do 24 miesięcy 8,9% 
16d dla okresu kredytowania od 25 do 36 miesięcy  10,40% 
16e dla okresu kredytowania od 37 do 48 miesięcy 12,25% 
16f dla okresu kredytowania od 49 do 60 miesięcy  14,15% 
16g dla okresu kredytowania od 61 do 72 miesięcy 16,95% 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 PRODUKTY I USŁUGI AVOCADO  
(dostępne w ofercie do 31.12.2013 r.) 
Dotyczy wyłącznie klientów, którzy zawarli w punktach sprzedaży Polkomtel umowę o konto Avocado, kartę płatniczą Visa Avocado i usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 lub umowę o konto Avocado i kartę 
płatniczą Visa Avocado. 
 
RACHUNKI BANKOWE 

 Wyszczególnienie czynno ści  Konto Avocado  
1 2 3 

1 Prowadzenie rachunku  (miesięcznie)  
1a wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł i więcej Bez opłat 
1b wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł 3,00 zł 

2 Transakcje na rachunek w BZ WBK  Bez opłat 
3 Transakcje na rachunek w innym banku   
3.1 przelew w systemie ELIXIR  
3.1a złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 za wyjątkiem usługi Teledysponent Bez opłat 
3.1b złożony za pośrednictwem usługi Teledysponent 6,00 zł 
3.1c złożony w placówce BZ WBK 9,00 zł 
3.2 przelew  złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie Express ELIXIR   3,00 zł 
3.3 przelew  w systemie SORBNET 35,00 zł 

3.4 zlecenie stałe 0,50 zł 
3.5 polecenie zapłaty 0,50 zł 

4 Przelew24  Bez opłat 
5 Wyci ąg z rachunku    
5.1  eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat 

5.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej   
5.2a klientom nie posiadającym usługi BZWBK24 internet Bez opłat 
5.2b klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet 5,00 zł 
5.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł 
5.5 duplikat wyciągu 5,00 zł 

6 Usługa Przelewy SMS   
6.1 Dokonanie transakcji przekazania środków poprzez SMS dla innego użytkownika usługi „Przelewy SMS” Bez opłat  
6.2 Dokonanie transakcji przekazania środków  poprzez SMS  na rachunek predefiniowany:    

6.2a prowadzony w BZ WBK  Bez opłat 
6.2b prowadzony poza BZ WBK  0,50 zł 
6.3 Dokonanie wypłaty  środków poprzez SMS z bankomatu sieci BZWBK24  Bez opłat 
6.4 Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o transakcjach w ramach usługi „Przelewy SMS” Bez opłat 
6.5 Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o usłudze „Przelewy SMS” oraz treści Pomocy dla usługi 

„Przelewy SMS” 
Bez opłat  

7 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)  
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KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USŁUGI BANKOWO ŚCI ELEKTRONICZNEJ BZWBK24            LOKATA TERMINOWA AVOCADO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W zakresie czynności w obrocie dewizowym obowiązują zapisy rozdziału VII, tabela 1 Czynności w obrocie 
dewizowym niniejszej Taryfy opłat i prowizji. 
W zakresie pozostałych czynności, obowiązują zapisy rozdziału VIII Pozostałe czynności niniejszej Taryfy opłat i 
prowizji. 
W zakresie ubezpieczeń obowiązują zapisy Załącznika nr 1 niniejszej Taryfy opłat i prowizji. 
  

7.1 klienta posiadającego usługę BZWBK24 internet 10,00 zł 
7.2 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego Bez opłat 
7.3 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc 

kalendarzowy 
10,00 zł 

 Wyszczególnienie czynno ści Visa Avocado  
 

1 2 3 

1 Opłata miesi ęczna za kart ę (pobierana co miesiąc)  

1a 
1. w przypadku rozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych 

dokonanych kartą na kwotę min. 500zł Bez opłat 

1b w pozostałych przypadkach 3,00 zł 
2 Wyprodukowanie nowej karty w trybie ekspresowym 30,00 zł 
3 Wypłata gotówki   

3a w bankomatach w kraju Bez opłat 
3b w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą 5,00 zł 
3c w ramach usługi cash back Bez opłat 

4 Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż EUR 
(opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji) 2,8% 

5 Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach 2,00 zł 

6 Wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek użytkownika w formie papierowej w Placówce BZ WBK 9,00 zł 
7 Generowanie zestawienia transakcji 9,00 zł 

 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  
1 2 3 

1 smsKod  Bez opłat 
2 Sms w ramach usługi BZWBK24sms 0,50 zł 
3 Pakiety Alerty24 Avocado   

3a korzystanie z pakietu  Bez opłat 
3b wysłanie alertu w formie komunikatu SMS  Bez opłat 
3c wysłanie alertu w formie komunikatu e-mail Bez opłat 

 Wyszczególnienie czynno ści  Stawka  
1 2 3 

1 Złożenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na 
rachunek prowadzony w innym banku (dotyczy zadysponowania 
odsetkami lub kapitałem w terminach udostępniania odsetek lub z 
upływem okresu umownego) 

7,00 zł 

2 Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed 
upływem okresu umownego na rachunek prowadzony w innym 
banku 

7,00 zł 

3 Wyci ąg z rachunku    
3a  eWyciąg Bez opłat 
3b w formie papierowej Bez opłat 
3c duplikat wyciągu 5,00 zł 
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Brzmienie wskazanych pozycji obowi ązujące od 1.06.2014 r. 

Obszar Przed zmian ą Po zmianie 

Część 1. Produkty i usługi b ędące w bie żącej ofercie . 

Rachunki bankowe (Rozdział I): 
Konto 123 
Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 

wpływ w danym miesiącu w wysokości 5000,00  zł i więcej: Bez opłat 
wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000,00  zł  - 4999,99 zł: 20,00 
zł 

wpływ w danym miesiącu w wysokości 2000,00  zł i więcej: Bez 
opłat 
wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000,00  zł  - 1999,99 zł: 
20,00 zł 

 
Brzmienie wskazanych pozycji obowi ązujące od 9.06.2014 r. 

Obszar Przed zmian ą Po zmianie 

Postanowienia Ogólne 
Pkt 4.4a 

a) wydanie karty głównej lub dodatkowej powoduje obciążenie konta 
karty opłatą za kartę w pierwszym roku, po 3 miesiącach od wydania 
nowej karty. 
b) opłata za kartę główną i dodatkową w kolejnych latach pobierana 
jest w trybie rocznym albo miesięcznym zgodnie z dyspozycją Klienta:  
-  opłata roczna obciąża konto karty w dniu wygenerowania 
pierwszego zestawienia operacji po zakończeniu miesiąca 
kalendarzowego, w którym przypada rocznica  wydania karty, 
- pierwsza opłata miesięczna obciąża konto karty w dniu 
wygenerowania pierwszego zestawienia operacji po zakończeniu 
miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania karty. 
Kolejne opłaty miesięczne obciążają konto karty, w dniu generowania 
kolejnych zestawień operacji, 
- w przypadku kart dodatkowych wydanych do dnia 13.10.2012 r. 
opłata roczna lub opłata miesięczna są pobierane w tym samym dniu 
co opłaty za kartę główną, 
- opłata za kartę dodatkową jest pobierana w takim samym trybie jak 
opłata za kartę główną. 
c) posiadaczowi karty głównej przysługuje prawo zmiany trybu 
pobierania opłat za karty w kolejnych latach z rocznej na miesięczną i 
odwrotnie. Konto karty zostanie obciążone opłatą za kartę w dniu 
wygenerowania pierwszego zestawienia operacji po zakończeniu 
miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania karty. 
W przypadku kart  wydanych po dniu 13.10.2012 r. dyspozycja zmiany 
trybu pobierania opłaty będzie skutkowała obciążeniem konta karty 
opłatą w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia operacji po 
zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica 
wydania karty. Dyspozycja zmiany trybu pobierania opłat powinna być 
zgłoszona przez Klienta nie później niż tydzień przed końcem 
miesiąca, w którym upływa rocznica wydania karty. 
d) w przypadku zamiany karty kredytowej MasterCard<30 przy 
wznowieniu dla osób po 30 roku życiu – opłata za zamianę karty nie 
jest pobierana. 
e) Opłaty za wydanie i używanie "Karty kredytowej 123" pobierane są 
w cyklach miesięcznych, bez względu na ilość transakcji 

Wykreślenie części zapisów. Zapisy znajdują się w Regulaminie 
dot. kart kredytowych.  
Pozostaje zapis: 
W przypadku zamiany karty kredytowej MasterCard<30 przy 
wznowieniu dla osób po 30 roku życiu – opłata za zamianę karty 
nie jest pobierana. 
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Obszar Przed zmian ą Po zmianie 

przeprowadzonych przy użyciu Karty w danym cyklu rozliczeniowym. 
Pierwsza opłata miesięczna obciąża Konto Karty w miesiącu  
bezpośrednio następującym po tym , w którym została zawarta 
Umowa.  Data obciążenia Konta Karty opłatą  zostanie wskazania w 
Zestawieniu operacji. Kolejne opłaty miesięczne pobierane są w tym 
samym dniu kalendarzowym miesiąca co pierwsza opłata, z tym 
zastrzeżeniem, że jeżeli dzień pobrania opłaty przypadnie na dzień 
wolny od pracy opłata zostanie pobrana w  dniu roboczym 
bezpośrednio  poprzedzającym dzień wolny od pracy. 

Część 1. Produkty i usługi b ędące w bie żącej ofercie.  
Karty płatnicze do rachunków  (Rozdział II, Tabela 1): 
Karty: Visa Electron <30, Visa Wydajesz & Zarabiasz, Visa 
na Obcasach, Visa Electron Aktywni 50+, Visa Electron VIP 

6. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej 
niż EUR (opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji) 

6. Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż 
waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na walutę rachunku) 

Karty płatnicze do rachunków  (Rozdział II, Tabela 1): 
Karty: MasterCard Omni, MasterCard Supri, MasterCard 
Payback Omni, MasterCard PAYBACK Multi, MasterCard 
PAYBACK, Naklejka zbliżeniowa MasterCard Omni, Naklejka 
zbliżeniowa MasterCard PAYBACK Omni, Naklejka 
zbliżeniowa MasterCard PAYBACK, MasterCard walutowa w 
EUR / GBP/ USD 

6. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej 
niż EUR (opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji): - 

6. Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż 
waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na walutę rachunku): 2,8% 

Karty kredytowe (Rozdział V)  
1. Opłata za kartę w pierwszym roku: 1. Opłata za kartę w pierwszym roku. 1. Opłata roczna za kartę w pierwszym roku 

Karty kredytowe (Rozdział V) 
Opłata za kartę w pierwszym roku: 
Visa Silver, Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver, 
Visa Classic: 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, 
MasterCard PAYBACK 

1.1. Opłata za kartę w pierwszym roku. 
karta główna (od wysokości przyznanego limitu): 2,5%; maks. 58,00 zł 

1.1. Opłata roczna za kartę w pierwszym roku: 
karta główna: 72,00 zł 

Karty kredytowe (Rozdział V) 
Opłata za kartę w pierwszym roku ZWOLNIENIA (karta 
główna i karta dodatkowa) 

Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia minimum 3 
transakcji (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) w ciągu 3 
miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty. 

Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia minimum 5 
transakcji (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) w ciągu 3 
miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty. 

Karty kredytowe (Rozdział V) 
1.1.; 1.2. Opłata za kartę w pierwszym roku: Karta 123 
(główna i dodatkowa) 

Przypis przy opłacie nosi nr 2 Przypis przy opłacie nosi nr 1 

Karty kredytowe (Rozdział V) 
2. Opłata za kartę w kolejnych latach 

2. Opłata za kartę w kolejnych latach (pobierana w trybie rocznym albo 
miesięcznym) 

2. Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach (pobierana w 
trybie miesięcznym) 

Karty kredytowe (Rozdział V) 
Opłata za kartę w kolejnych latach (przejście na tryb 
miesięczny) 

2.1. Opłata roczna (stawki). 
Opłata miesięczna: 

• Visa Silver, Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver, Visa 
Classic: 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, MasterCard 
PAYBACK: karta główna 0,2%; maks 5,00 zł 

• Visa Gold o nr BIN 479084, MasterCard Gold: karta główna 20,00 
zł, karta dodatkowa 15,00 zł 

• World MasterCard o nr BIN 519308: karta główna: - , karta 
dodatkowa: - 

Opłata roczna – usunięcie zapisów. Usunięcie pkt.2.1, 2.1a, 2.1b, 
2.2. Dotychczasowe pkt. 2.2a i 2.2b otrzymują numery 2.1 i 2.2. 
Opłata miesięczna: 

• Visa Silver, Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver, 
Visa Classic: 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, 
MasterCard PAYBACK: karta główna 6,00 zł 

• Visa Gold o nr BIN 479084, MasterCard Gold: karta główna 
18,00 zł, karta dodatkowa 16,00 zł 

• World MasterCard o nr BIN 519308: karta główna: 10,00 zł, 
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• Visa Platinum, Visa Platinum Porsche: karta główna 40,00 zł, 
karta dodatkowa 40,00 zł 

• MasterCard < 30: karta główna: -. 

karta dodatkowa: 8,00 zł 
• Visa Platinum, Visa Platinum Porsche: karta główna 42,00 zł, 

karta dodatkowa 42,00 zł 
• MasterCard < 30: karta główna: 2,00 zł 

Karty kredytowe (Rozdział V) 
ZWOLNIENIA (przy opłacie za kartę w kolejnych latach) 

Opłaty za kartę główną lub dodatkową nie są pobierane pod warunkiem 
rozliczenia w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym transakcji 
wykonanych daną kartą (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej), na 
łączną kwotę (wymienione kwoty) 

Opłaty za kartę główną lub dodatkową nie są pobierane pod 
warunkiem rozliczenia w poprzednim miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym minimum 5 transakcji wykonanych daną kartą (z 
wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) 

Karty kredytowe (Rozdział V) 

5. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej 
niż EUR (tylko dla kart Visa) 
(opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji):  
• Visa Silver, Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver, Visa 

Classic: 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, Visa Gold o nr BIN 
479084, MasterCard Gold: 3% 

• MasterCard PAYBACK, World MasterCard o nr BIN 519308, Karta 
kredytowa 123, MasterCard < 30: - 

• Visa Platinum / Visa Platinum Porsche: bez opłat 

5. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie 
innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu 
na walutę Konta Karty):  
• Visa Silver, Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver, 

Visa Classic: 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, 
Visa Gold o nr BIN 479084, MasterCard Gold: 2,8% 

• MasterCard PAYBACK, World MasterCard o nr BIN 519308, 
Karta kredytowa 123, MasterCard < 30: 2,8% 

• Visa Platinum / Visa Platinum Porsche: 2,0% 

Karty kredytowe (Rozdział V) 8. Zamiana karty na wniosek klienta dotyczy kart wymienionych w 
tabeli nr 1. 8. Zamiana karty na wniosek klienta. 

Karty kredytowe (Rozdział V) Przypisy nr 1 i 2 pod tabelą Wykreślenie przypisu nr 1. Dotychczasowy przypis nr 2 otrzymuje 
nr 1. 

Część 2. Usługi wycofane z oferty  

Karty płatnicze do rachunków (Rozdział II, tabela 1) 

4. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej 
niż EUR (tylko dla kart Visa) 
(opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji): 2,8% / Visa 
Classic: 3,0% / Maestro oszczędnościowa: - 

4. Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż 
waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na walutę rachunku): 2,8% 

Karty kredytowe (Rozdział III, tabela 1) 1. Opłata za kartę w kolejnych latach  
(pobierana w trybie rocznym albo miesięcznym): 

1. Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach (pobierana w 
trybie miesięcznym): 

Karty kredytowe (Rozdział III, tabela 1) 
Opłata za kartę w kolejnych latach (przejście na tryb 
miesięczny) 

1.1. Opłata roczna (stawki). 
1.2. Opłata miesięczna: 

• Visa Orange, Visa Classic Electronic, Visa Classic “LSH 
Starówka”, MasterCard PayPass, MasterCard Silver 
“Narciarska”, Visa Money: karta główna 0,2%; maks 5,00 zł 

Opłata roczna – usunięcie zapisów. Usunięcie pkt. 1.1, 1.1a, 1.1b, 
1.2. Dotychczasowe pkt. 1.2a i 1.2b otrzymują numery 1.1a i 1.1b. 
Opłata miesięczna: 

• Visa Orange, Visa Classic Electronic, Visa Classic “LSH 
Starówka”, MasterCard PayPass, MasterCard Silver 
“Narciarska”, Visa Money: karta główna 6,00 zł 

Karty kredytowe (Rozdział III, tabela 1) 
ZWOLNIENIA 

Opłaty za kartę główną lub dodatkową nie są pobierane pod warunkiem 
rozliczenia w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym transakcji 
wykonanych daną kartą (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej), na 
łączną kwotę (wymienione kwoty) 

Opłaty za kartę główną lub dodatkową nie są pobierane pod 
warunkiem rozliczenia w poprzednim miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym minimum 5 transakcji wykonanych daną kartą (z 
wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) 

Karty kredytowe (Rozdział III, tabela 1) 

4. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej 
niż EUR 
(opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji): 3% (nie 
dotyczy kart MasterCard PayPass, MasterCard Silver “Narciarska”) 

4. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie 
innej niż PLN 
(naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę 
Konta Karty): 2,8% 

Karty kredytowe (Rozdział III, tabela 1) Przypisy nr 1 i 2 pod tabelą Wykreślenie przypisów nr 1 i 2.  
Karty kredytowe (Rozdział III, tabela 2) 
 

12. Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie 
niż PLN doliczana automatycznie do kwoty obciążenia: 3,5% 

12. Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej 
walucie niż PLN (obowiązuje do 11 lipca 2014): Visa Flag Student, 
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Visa Flag, MasterCard Electronic, World MasterCard o nr BIN 
536360: 2,8% (naliczana od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na walutę Konta Karty). Pozostałe karty: 3,5% 
(doliczana automatycznie do kwoty obciążenia) 
 
Od 12 lipca 2014 r.:  
12. Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej 
walucie niż PLN (naliczana od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na walutę Konta Karty): 2,8% 

Załącznik nr 1 – Konto Avocado 
Karty płatnicze do rachunków 

4. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej 
niż EUR 
(opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji) 

4. Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż 
waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na walutę rachunku) 

 

 


