
Tabela oprocenTowania, opłaT, prowizji i limiTów Transakcyjnych w raiffeisen bank polska spółka akcyjna dla: 
konTa osobisTego, konTa lokacyjnego oraz limiTu zadłużenia w koncie osobisTym

Typ rachunku bankowego Konta Osobiste Konta Lokacyjne (1)

Rodzaj rachunku bankowego Konto Wygodne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego 
w PLN będącego w 
ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie 
niniejszej Tabeli oraz 
Konta Osobistego 
Standard będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Aktywne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Rachunku 
Pomagającego w 
PLN oraz Rachunku 
Ale! Konto będących 
w ofercie Banku 
do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli oraz Konta 
Osobistego Comfort 
Direct będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja oferty: 
Rachunku Bankowości 
Osobistej będącego w ofercie 
Banku do dnia 31.05.2013 
r. oraz Konta osobistego 
Comfort będącego w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 r.)

Konto Premium Konto walutowe 
A’vista (3)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego, 
Rachunku 
Pomagającego 
oraz Rachunku 
Oszczędzającego, 
prowadzonych w 
walucie innej niż PLN, 
będących w ofercie 
Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne 

(w tym kontynuacja oferty: (1) 
Konta Lokacyjnego Plus Standard, 
będącego w ofercie Banku do 
dnia 30.11.2013 r., (2)  Rachunku 
Proste Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno 
Oszczędzającego - będących w 
ofercie Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej Tabeli, o ile 
Klient był posiadaczem wyłącznie 
Mistrzowskiego Konta Osobistego 
w złotych spośród rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 
w złotych, do których  zastosowanie 
miał Regulamin Konta) 

Konto Lokacyjne Plus 
Komfortowe

(w tym kontynuacja oferty: 
(1) Konta Lokacyjnego 
Plus Comfort/Comfort 
Direct, będących w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 
r., (2)  Rachunku Proste 
Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku 
Mocno Oszczędzającego - 
będących w ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie niniejszej 
Tabeli, o ile Klient nie spełnia 
kryteriów kontynuaacji oferty 
dla Konta Lokacyjnego Plus 
Wygodnego  

Konto Lokacyjne Plus 
Premium

1 OTWARCIE , PROWADZENIE ORAZ ZMIANA KONTA

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

1.2 warunki uprawniające do obniżenia w danym 
miesiącu opłaty za prowadzenie konta (4)

wpływ na konto 
osobiste klienta w 
kwocie min. (5)

nie doTyczy wpływ na konto osobiste klienta w kwocie min. (5) nie doTyczy nie doTyczy

2 500 pln 4 000 pln                   10 000 PLN

lub lub

1 500 pln Średnia wartość 
ulokowanych środków na 
produktach depozytowych, 
produktach inwestycyjnych 
i wykorzystanych limitów 
kredytowych w raiffeisen bank 
polska s.a. (6)

Średnia wartość ulokowanych środków na 
produktach depozytowych oraz produktach 
inwestycyjnych w raiffeisen bank polska s.a. (6)

NIE 
doTyczy

75 000 pln 200 000 PLN

lub lub

wartość obrotów na rynku kasowym lub ilość kontraktów terminowych 
zrealizowanych na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych w domu maklerskim 
raiffeisen bank polska s.a. (7)

20 000 
pln lub 20 
kontraktów 

30 000 
pln lub 30 
kontraktów

50 000 pln lub 40 kontraktów

1.3 opłata miesięczna za prowadzenie konta (8) 0 PLN 0 PLN 10 PLN 0 PLN 0 PLN nie doTyczy 0 PLN 0 PLN 0 PLN

gdy wystąpi warunek 
uprawniający do 
obniżenia opłaty

gdy wystąpi przynajmniej jeden z warunków uprawniających do obniżenia opłaty

8 pln w pozostałych 
przypadkach

20 pln w pozostałych 
przypadkach 

49 pln w pozostałych przypadkach

1.4 opłata za zmianę rodzaju rachunku bankowego 0 PLN 20 pln na konto 
wygodne

20 pln na konto wygodne, 
konto aktywne

20 pln na konto wygodne, konto aktywne, 
konto komfortowe

usługa niedo-
sTĘpna

0 PLN 0 PLN 0 PLN

1.5 okres rozliczeniowy 1 miesiąc liczony od daty otwarcia konta (9) 1 miesiąc liczony od 
daty otwarcia konta (10)

1 miesiąc liczony od daty otwarcia konta

1.6 waluta w jakiej prowadzone jest konto PLN eur, usd, chf, gbp (11) PLN



2 ZARZĄDZANIE KONTEM

2.1 pakiet optymalnych korzyści (12) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN usługa niedosTĘpna 0 PLN 0 PLN 0 PLN

2.2 opłata za dostęp do systemu bankowości inter-
netowej r-online

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

2.3 opłata za dostęp do serwisu bankowości mobil-
nej mobilny bank

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

2.4 opłata za dostęp do centrum Telefonicznego 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

2.5 opłata za dostęp do internetowej platformy 
Transakcyjnej r-dealer

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN dostępne wyłącznie dla 
klientów posiadają-
cych konto osobiste 
wygodne lub aktywne 
lub komfortowe lub 
premium

0 PLN 0 PLN 0 PLN

2.6 osobisty plan finansowy 25 pln opłata jednora-
zowa za sporządzenie 
planu

25 pln opłata jednora-
zowa za sporządzenie 
planu

25 pln opłata jednorazowa za 
sporządzenie planu

0 PLN 25 pln opłata jednora-
zowa za sporządzenie 
planu

usługa niedosTĘpna

3 UBEZPIECZENIA            

3.1 r-assistance usługa niedosTĘpna usługa niedosTĘpna 0 PLN usługa niedosTĘpna

3.2 r-assistance & concierge usługa niedosTĘpna usługa niedosTĘpna usługa niedosTĘpna 0 PLN  usługa niedosTĘpna

4 KARTY PŁATNICZE 
(w tym kontynuacja oferty kart:  
- Visa Electron wydanej do Mistrzowskiego 
Konta Osobistego, Rachunku Bankowości 
Osobistej, Ale! Konta, Konta Osobistego 
Wygodnego 
- Visa Classic wydanej do Konta 
Osobistego Aktywnego, Konta Osobistego 
Komfortowego 
- MasterCard Debit wydanej do 
Mistrzowskiego Konta Osobistego, Ale! 
Konta, Konta Osobistego Premium 
- World MasterCard Debit wydanej do 
Rachunku Bankowości Osobistej)

Karta MasterCard Debit PayPass (13)      Karta Visa Classic payWave (13) 
  

Karta MasterCard Debit Class&Club (13) Karta MasterCard do 
konta w EUR (13)

USŁUGA NIEDOSTĘPNA

           
                                     

         

       

 

4.1 opłata za wydanie i możliwość korzystania z karty 
w pierwszym roku 

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 eur

4.2 opłata roczna za możliwość korzystania z karty w 
kolejnych latach 

10 eur

4.3 opłata miesięczna za korzystanie z karty 0 pln, jeśli liczba za-
księgowanych transakcji 
bezgotówkowych kartą 
debetową wynosi co 
najmniej 6 (14)

0 pln jeśli suma za-
księgowanych transakcji 
bezgotówkowych kartą 
debetową wynosi co 
najmniej 350 pln (14)

0 pln jeśli suma zaksięgowa-
nych transakcji bezgotówko-
wych kartą debetową wynosi co 
najmniej 350 pln (14) 

0 PLN 0 PLN

6 pln gdy liczba za-
księgowanych transakcji 
bezgotówkowych kartą 
debetową wynosi mniej 
niż 6 (14)

6 pln gdy suma zaksię-
gowanych transakcji 
bezgotówkowych kartą 
debetową wynosi mniej 
niż 350 pln (14)

4 pln gdy suma zaksięgowa-
nych transakcji bezgotówko-
wych kartą debetową wynosi 
mniej niż 350 pln (14)

4.4 wydanie karty w miejsce karty zastrzeżonej 15 pln 15 pln 15 pln 0 PLN 10 eur

Typ rachunku bankowego Konta Osobiste Konta Lokacyjne (1)

Rodzaj rachunku bankowego Konto Wygodne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego 
w PLN będącego w 
ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie 
niniejszej Tabeli oraz 
Konta Osobistego 
Standard będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Aktywne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Rachunku 
Pomagającego w 
PLN oraz Rachunku 
Ale! Konto będących 
w ofercie Banku 
do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli oraz Konta 
Osobistego Comfort 
Direct będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja oferty: 
Rachunku Bankowości 
Osobistej będącego w ofercie 
Banku do dnia 31.05.2013 
r. oraz Konta osobistego 
Comfort będącego w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 r.)

Konto Premium Konto walutowe 
A’vista (3)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego, 
Rachunku 
Pomagającego 
oraz Rachunku 
Oszczędzającego, 
prowadzonych w 
walucie innej niż PLN, 
będących w ofercie 
Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne 

(w tym kontynuacja oferty: (1) 
Konta Lokacyjnego Plus Standard, 
będącego w ofercie Banku do 
dnia 30.11.2013 r., (2)  Rachunku 
Proste Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno 
Oszczędzającego - będących w 
ofercie Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej Tabeli, o ile 
Klient był posiadaczem wyłącznie 
Mistrzowskiego Konta Osobistego 
w złotych spośród rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 
w złotych, do których  zastosowanie 
miał Regulamin Konta) 

Konto Lokacyjne Plus 
Komfortowe

(w tym kontynuacja oferty: 
(1) Konta Lokacyjnego 
Plus Comfort/Comfort 
Direct, będących w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 
r., (2)  Rachunku Proste 
Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku 
Mocno Oszczędzającego - 
będących w ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie niniejszej 
Tabeli, o ile Klient nie spełnia 
kryteriów kontynuaacji oferty 
dla Konta Lokacyjnego Plus 
Wygodnego  

Konto Lokacyjne Plus 
Premium



4.5 zasady przeliczania transakcji kartą dokonanej 
w innej walucie niż waluta, w której prowadzone 
jest konto (15)

dla kart o numerze początkowym: 427885, 452008: transakcje kartą, zrealizowane 
w walucie dolar amerykański (usd) lub euro (eur) przeliczane są na pln według 
kursu Visa obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji. 
Transakcje kartą zrealizowane w walucie innej niż dolar amerykański (usd) lub euro 
(eur) przeliczane są na usd według kursu Visa obowiązującego na jeden dzień robo-
czy przed zaksięgowaniem transakcji, a  następnie przeliczane na pln po kursie Visa 
obowiązującym na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą

dla kart o numerze początkowym: 557523, 
524483: transakcje kartą zrealizowane w 
walucie euro (eur) przeliczane są przez bank na 
pln po pierwszym ogłoszonym referencyjnym 
kursie walutowym sprzedaży eur obowiązu-
jącym w banku na jeden dzień roboczy przed 
zaksięgowaniem transakcji. Transakcje kartą 
zrealizowane w innej walucie niż euro (eur), 
przeliczane są na eur według kursu mastercard 
obowiązującego na jeden dzień roboczy przed 
zaksięgowaniem tej transakcji, a następnie 
przeliczane są przez bank na pln po pierwszym 
ogłoszonym referencyjnym kursie walutowym 
sprzedaży eur obowiązującym w banku na 
jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem 
transakcji kartą 

dla kart o numerze 
początkowym: 557538, 
516896 transakcje kartą 
zrealizowane w walucie 
pln, przeliczane są 
przez bank na euro po 
pierwszym ogłoszonym 
referencyjnym kursie 
walutowym kupna eur 
obowiązującym w banku 
na jeden dzień roboczy 
przed zaksięgowaniem 
transakcji. Transakcje 
realizowane w innej 
walucie niż pln, przeli-
czane są na eur według 
kursu mastercard, 
obowiązującego na 
jeden dzień roboczy 
przed zaksięgowaniem 
transakcji.

dla kart o numerze początkowym: 441091, 441092: transakcje kartą, zrealizowane w 
walucie usd, przeliczane są przez bank na pln po pierwszym ogłoszonym referencyj-
nym kursie walutowym sprzedaży usd obowiązującym w banku na jeden dzień roboczy 
przed zaksięgowaniem transakcji. Transakcje kartą zrealizowane w innej walucie niż 
dolary amerykańskie (usd), przeliczane są na usd według kursu Visa obowiązującego 
na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą, a następnie przeliczane 
są przez bank na pln po pierwszym ogłoszonym referencyjnym kursie walutowym 
sprzedaży usd obowiązującym w banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem 
transakcji kartą   

dla kart o numerze początkowym: 557523, 557538, 557542, 557543, 524483, 
516896: transakcje kartą zrealizowane w walucie euro (eur) przeliczane są przez bank 
na pln po pierwszym ogłoszonym referencyjnym kursie walutowym sprzedaży eur 
obowiązującym w banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji. 
Transakcje kartą zrealizowane w innej walucie niż euro (eur), przeliczane są na eur 
według kursu mastercard obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgo-
waniem tej transakcji, a następnie przeliczane są przez bank na pln po pierwszym 
ogłoszonym referencyjnym kursie walutowym sprzedaży eur obowiązującym w banku 
na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą

4.6 wpłaty gotówkowe

4.6.1 w bankomatach banku 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

4.7 wypłaty gotówkowe

4.7.1 w bankomatach banku 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 2 eur

4.7.2. w bankomatach euronet (16) 0 PLN 0 PLN 0 PLN

4.7.3 w pozostałych bankomatach w kraju 8 pln 8 pln 0 pln za pierwsze dwie wypłaty 
w miesiącu kalendarzowym

8 pln za każdą kolejną

4.7.4 we wszystkich bankomatach za granicą 3,00% wartości transak-
cji min. 8 pln

3,00% wartości transak-
cji min. 8 pln

3,00% wartości transakcji 
min. 8 pln

0 PLN 2 eur

4.7.5 w oddziałach innych banków w kraju i zagranicą 
oraz transakcje zrealizowane w urzędach poczto-
wych lub innych instytucjach finansowych

3,00% wartości transak-
cji min. 8 pln

3,00% wartości transak-
cji min. 8 pln

3,00% wartości transakcji 
min. 8 pln

0 PLN 2 eur

4.8 maksymalny dzienny limit wypłat gotówki za 
pomocą kart dla jednej karty w ramach środków 
dostępnych (17)

5 000 pln 10 000 PLN 10 000 PLN 15 000 pln 15 000 pln

4.9 dodatkowa prowizja za przewalutowanie transak-
cji dokonanej kartą oznaczoną symbolem „Visa” 
w walucie innej niż usd (dla kart o numerze 
początkowym 441091 i 441092) lub pln (dla kart 
o numerze początkowym 427885 i 452008) (18)

3,00% wartości 
transakcji

3,00% wartości 
transakcji

3,00% wartości transakcji nie doTyczy nie doTyczy 

4.10 ubezpieczenie karta bez ryzyka (19) 1,99 pln nie doTyczy 

4.11 ubezpieczenie bezpieczna karta 6,50 pln      1,50 eur

Typ rachunku bankowego Konta Osobiste Konta Lokacyjne (1)

Rodzaj rachunku bankowego Konto Wygodne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego 
w PLN będącego w 
ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie 
niniejszej Tabeli oraz 
Konta Osobistego 
Standard będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Aktywne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Rachunku 
Pomagającego w 
PLN oraz Rachunku 
Ale! Konto będących 
w ofercie Banku 
do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli oraz Konta 
Osobistego Comfort 
Direct będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja oferty: 
Rachunku Bankowości 
Osobistej będącego w ofercie 
Banku do dnia 31.05.2013 
r. oraz Konta osobistego 
Comfort będącego w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 r.)

Konto Premium Konto walutowe 
A’vista (3)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego, 
Rachunku 
Pomagającego 
oraz Rachunku 
Oszczędzającego, 
prowadzonych w 
walucie innej niż PLN, 
będących w ofercie 
Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne 

(w tym kontynuacja oferty: (1) 
Konta Lokacyjnego Plus Standard, 
będącego w ofercie Banku do 
dnia 30.11.2013 r., (2)  Rachunku 
Proste Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno 
Oszczędzającego - będących w 
ofercie Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej Tabeli, o ile 
Klient był posiadaczem wyłącznie 
Mistrzowskiego Konta Osobistego 
w złotych spośród rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 
w złotych, do których  zastosowanie 
miał Regulamin Konta) 

Konto Lokacyjne Plus 
Komfortowe

(w tym kontynuacja oferty: 
(1) Konta Lokacyjnego 
Plus Comfort/Comfort 
Direct, będących w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 
r., (2)  Rachunku Proste 
Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku 
Mocno Oszczędzającego - 
będących w ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie niniejszej 
Tabeli, o ile Klient nie spełnia 
kryteriów kontynuaacji oferty 
dla Konta Lokacyjnego Plus 
Wygodnego  

Konto Lokacyjne Plus 
Premium



5 TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE            

5.1 jednorazowy przelew w walucie pln na konto w banku realizowany:

5.1.1 w systemie bankowości internetowej r-online 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 pln za pierwszy przelew w miesiącu 
kalendarzowym, każdy następny 8 pln

0 pln za pierwszy przelew w 
miesiącu kalendarzowym, każdy 
następny 8 pln

0 pln za pierwszy przelew 
w miesiącu kalendarzowym, 
każdy następny 5 pln5.1.2 w serwisie bankowości mobilnej mobilny bank 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

5.1.3 w centrum Telefonicznym 0 PLN 5 pln 0 PLN 0 PLN 0 PLN 8 pln 5 pln 0 pln za pierwszy przelew 
w miesiącu kalendarzowym, 
każdy następny 5 pln

5.1.4 w placówce banku 5 pln 10 PLN 5 pln 0 PLN 0 PLN 10 PLN 5 pln 0 pln za pierwszy przelew 
w miesiącu kalendarzowym, 
każdy następny 10 pln

5.2 jednorazowy przelew w walucie innej niż pln na konto w banku realizowany:

5.2.1 w systemie bankowości internetowej r-online 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN usługa niedosTĘpna

5.2.2 w serwisie bankowości mobilnej mobilny bank 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

5.2.3 w centrum Telefonicznym 5 pln 10 PLN 5 pln 0 PLN 0 PLN

5.2.4 w placówce banku 10 PLN 10 PLN 5 pln 0 PLN 0 PLN

5.3 jednorazowy przelew do innego banku w pln (dotyczy również przelewów predefiniowanych oraz przelewów z datą przyszłą oraz przelewów do urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych) realizowany:

5.3.1 w systemie bankowości internetowej r-online 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN

5.3.2 w serwisie bankowości mobilnej mobilny bank 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

5.3.3 w centrum Telefonicznym 5 pln 5 pln 2 PLN 0 PLN 0 PLN

5.3.4 w placówce banku 10 PLN 10 PLN 10 PLN 00 pln za pierwszy przelew w miesiącu kalen-
darzowym  

5 pln

5 pln za każdy następny  

5.4 ustanowienie, modyfikacja, realizacja i usunięcie zlecenia stałego:

5.4.1 w systemie bankowości internetowej r-online 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN usługa niedosTĘpna

5.4.2 w serwisie bankowości mobilnej mobilny bank usługa  
niedosTĘpna

usługa  
niedosTĘpna

usługa  
niedosTĘpna

usługa  
niedosTĘpna

5.4.3 w centrum Telefonicznym 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

5.4.4 w placówce banku 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

5.5 ustanowienie, modyfikacja, realizacja  i odwołanie polecenia zapłaty:

5.5.1 w systemie bankowości internetowej r-online (20) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN usługa niedosTĘpna

5.5.2 w serwisie bankowości mobilnej mobilny bank usługa  
niedosTĘpna

usługa  
niedosTĘpna

usługa  
niedosTĘpna

usługa  
niedosTĘpna

5.5.3 w centrum Telefonicznym (20) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

5.5.4 w placówce banku 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Typ rachunku bankowego Konta Osobiste Konta Lokacyjne (1)

Rodzaj rachunku bankowego Konto Wygodne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego 
w PLN będącego w 
ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie 
niniejszej Tabeli oraz 
Konta Osobistego 
Standard będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Aktywne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Rachunku 
Pomagającego w 
PLN oraz Rachunku 
Ale! Konto będących 
w ofercie Banku 
do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli oraz Konta 
Osobistego Comfort 
Direct będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja oferty: 
Rachunku Bankowości 
Osobistej będącego w ofercie 
Banku do dnia 31.05.2013 
r. oraz Konta osobistego 
Comfort będącego w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 r.)

Konto Premium Konto walutowe 
A’vista (3)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego, 
Rachunku 
Pomagającego 
oraz Rachunku 
Oszczędzającego, 
prowadzonych w 
walucie innej niż PLN, 
będących w ofercie 
Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne 

(w tym kontynuacja oferty: (1) 
Konta Lokacyjnego Plus Standard, 
będącego w ofercie Banku do 
dnia 30.11.2013 r., (2)  Rachunku 
Proste Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno 
Oszczędzającego - będących w 
ofercie Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej Tabeli, o ile 
Klient był posiadaczem wyłącznie 
Mistrzowskiego Konta Osobistego 
w złotych spośród rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 
w złotych, do których  zastosowanie 
miał Regulamin Konta) 

Konto Lokacyjne Plus 
Komfortowe

(w tym kontynuacja oferty: 
(1) Konta Lokacyjnego 
Plus Comfort/Comfort 
Direct, będących w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 
r., (2)  Rachunku Proste 
Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku 
Mocno Oszczędzającego - 
będących w ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie niniejszej 
Tabeli, o ile Klient nie spełnia 
kryteriów kontynuaacji oferty 
dla Konta Lokacyjnego Plus 
Wygodnego  

Konto Lokacyjne Plus 
Premium



5.6 jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju realizowany:

5.6.1 w systemie bankowości 
internetowej r-online z opcją 
kosztową:

a) koszty 
pokrywają obie 
strony

35 pln 35 pln 35 pln 20 PLN 0 pln za pierwszy prze-
lew z konta walutowego 
a’vista prowadzonego w 
walucie chf w miesiącu 
kalendarzowym 

usługa niedosTĘpna  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

35 pln za każdy kolejny 
w chf oraz każdy w 
usd, gbp, eur

b) wszystkie 
koszty pokrywa 
nadawca 
przelewu

35 pln + 40 pln 
(koszty banków pośred-
niczących)

35 pln + 40 pln 
(koszty banków pośred-
niczących)

35 pln + 40 pln (koszty 
banków pośredniczących)

20 pln + 40 pln (koszty banków pośredni-
czących)

0 pln za pierwszy prze-
lew z konta walutowego 
a’vista prowadzonego w 
walucie chf w miesiącu 
kalendarzowym 

35 pln + 40 pln (kosz-
ty banków pośredniczą-
cych) za każdy kolejny w 
chf oraz każdy w usd, 
gbp, eur

c) wszystkie 
koszty pokrywa 
odbiorca 
przelewu (21)

0 pln (kwota przelewu 
pomniejszona o koszty 
banków pośredni-
czących)

0 pln (kwota przelewu 
pomniejszona o koszty 
banków pośredniczą-
cych)

0 pln (kwota przelewu 
pomniejszona o koszty banków 
pośredniczących)

0 pln (kwota przelewu pomniejszona o koszty 
banków pośredniczących)

0 pln (kwota przelewu 
pomniejszona o koszty 
banków pośredniczą-
cych)

5.6.2 w systemie bankowości internetowej r-online z 
opcją „szybki” (22) - opłata dodatkowa

15 pln 15 pln 15 pln 15 pln 15 pln

5.6.3. w systemie bankowości internetowej r-online z 
opcją „ekspresowy” (23) - opłata dodatkowa

25 pln 25 pln 25 pln 25 pln 25 pln

5.6.4 w systemie bankowości interne-
towej r-online „euroregulo-
wany”(24)

do kwoty  
50 000,00 eur

5 pln 5 pln 5 pln 3 PLN 0 pln za pierwszy 
przelew w miesiącu 
kalendarzowym 

5 pln za każdy kolejny

od kwoty  
50 000,01 eur

10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

5.6.5 w centrum Telefonicznym z 
opcją kosztową:

a) koszty 
pokrywają obie 
strony

0,50% kwoty (nie mniej 
niż 40,00 pln, nie wię-
cej niż 200,00 pln)

0,50% kwoty (nie mniej 
niż 40,00 pln, nie wię-
cej niż 200,00 pln)

0,50% kwoty (nie mniej niż. 
40,00 pln, nie więcej niż 
200,00 pln)

0,50% kwoty (nie mniej niż 40,00 pln, nie 
więcej niż 200,00 pln)

0,50% kwoty (nie mniej 
niż 40,00 pln, nie wię-
cej niż 200,00 pln)

b) wszystkie 
koszty pokrywa 
nadawca 
przelewu

0,50% kwoty (nie mniej 
niż 40,00 pln, nie więcej 
niż 200,00 pln) + 
40,00 pln (koszty ban-
ków pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej 
niż 40,00 pln, nie więcej 
niż 200,00 pln) + 
40,00 pln (koszty ban-
ków pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej niż 
40,00 pln, nie więcej niż 
200,00 pln) + 40,00 pln 
(koszty banków pośredni-
czących)

0,50% kwoty (nie mniej niż 40,00 pln, nie 
więcej niż 200,00 pln)+ 40,00 pln (koszty 
banków pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej 
niż 40,00 pln, nie 
więcej niż 200,00 pln)+ 
40,00 pln (koszty ban-
ków pośredniczących)

c) wszystkie 
koszty pokrywa 
odbiorca 
przelewu (21)

0 pln (kwota przelewu 
pomniejszona o koszty 
banków pośredni-
czących)

0 pln (kwota przelewu 
pomniejszona o koszty 
banków pośredniczą-
cych)

0 pln (kwota przelewu 
pomniejszona o koszty banków 
pośredniczących)

0 pln (kwota przelewu pomniejszona o koszty 
banków pośredniczących)

0 pln (kwota przelewu 
pomniejszona o koszty 
banków pośredniczą-
cych)

5.6.6 w placówce banku z opcją 
kosztową:

a) koszty 
pokrywają obie 
strony

0,50% kwoty (nie mniej 
niż 40,00 pln, nie wię-
cej niż 200,00 pln)

0,50% kwoty (nie mniej 
niż 40,00 pln, nie wię-
cej niż 200,00 pln)

0,50% kwoty (nie mniej niż 
40,00 pln, nie więcej niż 
200,00 pln)

0,50% kwoty (nie mniej niż 40,00 pln, nie 
więcej niż 200,00 pln)

0,50% kwoty (nie mniej 
niż 40,00 pln, nie wię-
cej niż 200,00 pln)

b) wszystkie 
koszty pokrywa 
nadawca 
przelewu

0,50% kwoty (nie mniej 
niż 40,00 pln, nie wię-
cej niż 200,00 pln)+ 
40,00 pln (koszty ban-
ków pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej 
niż 40,00 pln, nie wię-
cej niż 200,00 pln)+ 
40,00 pln (koszty ban-
ków pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej niż 
40,00 pln, nie więcej niż 
200,00 pln)+ 40,00 pln 
(koszty banków pośredni-
czących)

0,50% kwoty (nie mniej niż 40,00 pln, nie 
więcej niż 200,00 pln)+ 40,00 pln (koszty 
banków pośredniczących)

0,50% kwoty (nie mniej 
niż 40,00 pln, nie 
więcej niż 200,00 pln)+ 
40,00 pln (koszty ban-
ków pośredniczących)

Typ rachunku bankowego Konta Osobiste Konta Lokacyjne (1)

Rodzaj rachunku bankowego Konto Wygodne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego 
w PLN będącego w 
ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie 
niniejszej Tabeli oraz 
Konta Osobistego 
Standard będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Aktywne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Rachunku 
Pomagającego w 
PLN oraz Rachunku 
Ale! Konto będących 
w ofercie Banku 
do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli oraz Konta 
Osobistego Comfort 
Direct będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja oferty: 
Rachunku Bankowości 
Osobistej będącego w ofercie 
Banku do dnia 31.05.2013 
r. oraz Konta osobistego 
Comfort będącego w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 r.)

Konto Premium Konto walutowe 
A’vista (3)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego, 
Rachunku 
Pomagającego 
oraz Rachunku 
Oszczędzającego, 
prowadzonych w 
walucie innej niż PLN, 
będących w ofercie 
Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne 

(w tym kontynuacja oferty: (1) 
Konta Lokacyjnego Plus Standard, 
będącego w ofercie Banku do 
dnia 30.11.2013 r., (2)  Rachunku 
Proste Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno 
Oszczędzającego - będących w 
ofercie Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej Tabeli, o ile 
Klient był posiadaczem wyłącznie 
Mistrzowskiego Konta Osobistego 
w złotych spośród rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 
w złotych, do których  zastosowanie 
miał Regulamin Konta) 

Konto Lokacyjne Plus 
Komfortowe

(w tym kontynuacja oferty: 
(1) Konta Lokacyjnego 
Plus Comfort/Comfort 
Direct, będących w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 
r., (2)  Rachunku Proste 
Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku 
Mocno Oszczędzającego - 
będących w ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie niniejszej 
Tabeli, o ile Klient nie spełnia 
kryteriów kontynuaacji oferty 
dla Konta Lokacyjnego Plus 
Wygodnego  

Konto Lokacyjne Plus 
Premium



c) wszystkie 
koszty pokrywa 
odbiorca 
przelewu (21)

0 pln (kwota przelewu 
pomniejszona o koszty 
banków pośredni-
czących)

0 pln ( kwota przelewu 
pomniejszona o koszty 
banków pośredniczą-
cych)

0 pln ( kwota przelewu 
pomniejszona o koszty banków 
pośredniczących)

0 pln ( kwota przelewu pomniejszona o koszty 
banków pośredniczących)

0 pln ( kwota przelewu 
pomniejszona o koszty 
banków pośredniczą-
cych)

5.6.7 przelew w eur do banków z grupy raiffeisen: stawka obniżona o 20% w stosunku do standardowej prowizji pobieranej za realizację przelewu w walucie obcej poza grupę raiffeisen

5.7 uznanie konta klienta prowadzonego w raiffeisen bank polska s.a.:

5.7.1 przychodzący przelew krajowy 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

5.7.2 przychodzący przelew zagraniczny oraz przelew w 
walucie obcej z innego banku na terenie kraju

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

5.8 inne usługi i transakcje bezgotówkowe:

5.8.1 usługa er-faktura (elektroniczna prezentacja 
faktur oraz możliwość opłacania rachunków) 
w systemie bankowości internetowej r-online 
(uruchomienie usługi, nawiązanie porozumienia 
z dostawcą, korzystanie z usługi, rezygnacja z 
usługi)

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN usługa niedosTĘpna

5.8.2 realizacja przelewu krajowego w ramach usługi 
er-faktura w systemie bankowości internetowej 
r-online

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN usługa niedosTĘpna

5.8.3 doładowanie telefonu: w systemie 
bankowości 
internetowej 
r-online

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN usługa niedosTĘpna

w serwisie 
bankowości 
mobilnej mo-
bilny bank 

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN usługa niedosTĘpna

5.8.4 przelew sorbneT w kwocie do 999 999,99 pln 
realizowany w placówce banku

29 pln 29 pln 29 pln 10 PLN 29 pln usługa niedosTĘpna

5.8.5 przelew sorbneT w kwocie od 1 000 000,00 
pln realizowany w placówce banku

10 PLN 10 PLN 10 PLN 4 pln 10 PLN

5.8.6 przelew za granicę w walucie 
obcej, dla której bank nie 
prezentuje kursów w tabeli 
dewizowej: (25)

a) koszty 
pokrywają obie 
strony

200 PLN 200 PLN 200 PLN 200 PLN 200 PLN

b) wszystkie 
koszty pokrywa 
nadawca 
przelewu

200 pln + 40 pln 
(koszty banków pośred-
niczących)

200 pln + 40 pln 
(koszty banków pośred-
niczących)

200 pln + 40 pln (koszty 
banków pośredniczących)

200 pln + 40 pln (koszty banków pośredniczą-
cych)

200 pln + 40 pln 
(koszty banków pośred-
niczących)

c) wszystkie 
koszty pokrywa 
odbiorca 
przelewu (21)

0 pln (kwota przelewu 
pomniejszona o koszty 
banków pośredni-
czących)

0 pln (kwota przelewu 
pomniejszona o koszty 
banków pośredniczą-
cych)

0 pln ( kwota przelewu 
pomniejszona o koszty banków 
pośredniczących)

0 pln (kwota przelewu pomniejszona o koszty 
banków pośredniczących)

0 pln (kwota przelewu 
pomniejszona o koszty 
banków pośredniczą-
cych)

5.8.7 przyjęcie zlecenia klienta dotyczącego wstrzyma-
nia zleconej przez niego płatności zagranicznej, 
po wysłaniu komunikatu swifT

120 pln + koszty 
innego banku

120 pln + koszty 
innego banku

120 pln + koszty innego 
banku

120 pln + koszty innego banku 120 pln + koszty 
innego banku

nie doTyczy  
  
  
  
  
  

Typ rachunku bankowego Konta Osobiste Konta Lokacyjne (1)

Rodzaj rachunku bankowego Konto Wygodne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego 
w PLN będącego w 
ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie 
niniejszej Tabeli oraz 
Konta Osobistego 
Standard będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Aktywne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Rachunku 
Pomagającego w 
PLN oraz Rachunku 
Ale! Konto będących 
w ofercie Banku 
do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli oraz Konta 
Osobistego Comfort 
Direct będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja oferty: 
Rachunku Bankowości 
Osobistej będącego w ofercie 
Banku do dnia 31.05.2013 
r. oraz Konta osobistego 
Comfort będącego w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 r.)

Konto Premium Konto walutowe 
A’vista (3)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego, 
Rachunku 
Pomagającego 
oraz Rachunku 
Oszczędzającego, 
prowadzonych w 
walucie innej niż PLN, 
będących w ofercie 
Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne 

(w tym kontynuacja oferty: (1) 
Konta Lokacyjnego Plus Standard, 
będącego w ofercie Banku do 
dnia 30.11.2013 r., (2)  Rachunku 
Proste Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno 
Oszczędzającego - będących w 
ofercie Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej Tabeli, o ile 
Klient był posiadaczem wyłącznie 
Mistrzowskiego Konta Osobistego 
w złotych spośród rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 
w złotych, do których  zastosowanie 
miał Regulamin Konta) 

Konto Lokacyjne Plus 
Komfortowe

(w tym kontynuacja oferty: 
(1) Konta Lokacyjnego 
Plus Comfort/Comfort 
Direct, będących w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 
r., (2)  Rachunku Proste 
Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku 
Mocno Oszczędzającego - 
będących w ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie niniejszej 
Tabeli, o ile Klient nie spełnia 
kryteriów kontynuaacji oferty 
dla Konta Lokacyjnego Plus 
Wygodnego  

Konto Lokacyjne Plus 
Premium



5.8.8 opłata za anulowanie dyspozycji realizacji prze-
lewu zagranicznego przed wysłaniem komunikatu 
swifT przez bank 

10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN nie doTyczy  

5.8.9 opłata za powiadomienie o odmowie wykonania 
przelewu zagranicznego z powodu jego niekom-
pletności (niewystarczające dane) lub niewystar-
czających środków na koncie w chwili wykonywa-
nia przez bank dyspozycji lub błędnego podania 
bądź braku numeru rachunku beneficjenta (iban) 
w przypadku płatności zagranicznych wysyłanych 
do krajów, w których obowiązuje standard iban 
(międzynarodowy numer rachunku bankowego)

10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

5.8.10 dodatkowa opłata za przelew zagraniczny nie 
spełniający warunków sTp (26)

50 pln 50 pln 50 pln 50 pln 50 pln

5.8.11 opłata za realizację przelewu za granicę, z tytułu 
obsługi przelewu przez banki pośredniczące i 
bank beneficjenta w opcji, gdy całkowite koszty 
przelewu ponosi zleceniodawca

40 pln 40 pln 40 pln 40 pln 40 pln

5.8.12 opłata za modyfikację treści przelewu po wy-
słaniu komunikatu swifT (dane banku odbiorcy, 
dane odbiorcy, szczegóły płatności) 

60 pln + koszty innego 
banku

60 pln + koszty innego 
banku

60 pln + koszty innego banku 60 pln + koszty innego banku 60 pln + koszty innego 
banku

5.8.13 opłata za obsługę płatności 
przychodzących z tytułu świad-
czeń emerytalno-rentowych z 
zagranicy - dla płatności:

do kwoty 
300,00 PLN

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

od 300,01 pln 
do 1500,00 
PLN

35 pln 35 pln 35 pln 35 pln 35 pln 35 pln 35 pln 35 pln

od kwoty 
1500,01 pln 

70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN

6 TRANSAKCJE GOTÓWKOWE W PLACÓWCE BANKU

6.1 wpłata na konto w kasach banku 0 pln za pierwszą 
wpłatę w miesiącu 
kalendarzowym

0 pln za pierwszą 
wpłatę w miesiącu 
kalendarzowym

0 pln za pierwszą wpłatę w 
miesiącu kalendarzowym

0 pln za pierwsze trzy wpłaty w miesiącu 
kalendarzowym

0 pln za pierwszą 
wpłatę w miesiącu 
kalendarzowym 

0 pln za pierwszą wpłatę w miesiącu 
kalendarzowym

0 pln za pierwszą wpłatę w 
miesiącu kalendarzowym

0 pln za pierwszą wpłatę w 
miesiącu kalendarzowym

0,20% min 5 pln za 
każdą kolejną

0,20% min 5 pln za 
każdą kolejną

0,20% min 5 pln za każdą 
kolejną

0,20% min 5 pln za każdą kolejną 0,20% min 5 pln za 
każdą kolejną

0,20% min 5 pln za każdą kolejną 0,20% min 5 pln za każdą 
kolejną

0,20% min 5 pln za każdą 
kolejną

6.2 wypłata z konta w kasach banku 0 PLN 0,20% min 5 pln 0 PLN 0 PLN 0 pln za pierwszą 
wypłatę w miesiącu 
kalendarzowym 

0,20% min. 10 pln 0,20% min. 10 pln 0,15% min. 10 pln

0,2% min. 5 pln za 
każdą kolejną

6.3 opłata dodatkowa za wypłatę w ramach danej 
placówki banku wymagającą awizacji, realizo-
waną w terminie krótszym niż standardowy, pod 
warunkiem dostępności środków w banku.

nie doTyczy 0,25% min. 10 pln (od 
kwoty wypłaty stanowiącej 
nadwyżkę ponad kwotę nie-
wymagającą awizowania)

0,25% min. 10 pln (od kwoty wypłaty 
stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę 
niewymagającą awizowania)

0,25% min. 10 pln (od kwoty 
wypłaty stanowiącej nadwyżkę 
ponad kwotę niewymagającą 
awizowania)

0,25% min. 10 pln (od 
kwoty wypłaty stanowiącej 
nadwyżkę ponad kwotę nie-
wymagającą awizowania)

6.4 wymiana monet na banknoty lub banknotów na 
monety (bank nie dokonuje rozmiany w walutach 
obcych)

2,00% kwoty wymiany, 
min. 15 pln

2,00% kwoty wymiany, 
min. 15 pln 

2,00% kwoty wymiany, min. 
15 pln 

2,00% kwoty wymiany, min. 15 pln  usługa niedosTĘpna 2,00% min. 15 pln kwoty wymiany 2,00% min. 15 pln kwoty 
wymiany

2,00% min. 15 pln kwoty 
wymiany

6.5 opłata od wpłaty w eur zawierającej bilon. 
uwaga: bank nie przyjmuje bilonu w innych 
walutach obcych.

60,00% wartości bilonu, 
min. 15 pln

60,00% wartości bilonu, 
min. 15 pln

60,00% wartości bilonu, min. 
15 pln

60,00% wartości bilonu, min. 15 pln 60,00% wartości bilonu, 
min. 15 pln

60,00% wartości bilonu, min. 15 pln 60,00% wartości bilonu, min. 
15 pln

60,00% wartości bilonu, 
min. 15 pln

6.6 opłata za brak lub częściową realizację awizo-
wanej wypłaty

0,25% min. 10 pln 
od niepodjętej kwoty 
wypłaty

0,25% min. 10 pln 
od niepodjętej kwoty 
wypłaty

0,25% min. 10 pln od niepod-
jętej kwoty wypłaty

0,25% min. 10 pln od niepodjętej kwoty 
wypłaty

0,25% min. 10 pln 
od niepodjętej kwoty 
wypłaty

0,25% min. 10 pln od niepodjętej kwoty 
wypłaty

0,25% min. 10 pln od niepodję-
tej kwoty wypłaty

0,25% min. 10 pln od nie-
podjętej kwoty wypłaty

Typ rachunku bankowego Konta Osobiste Konta Lokacyjne (1)

Rodzaj rachunku bankowego Konto Wygodne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego 
w PLN będącego w 
ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie 
niniejszej Tabeli oraz 
Konta Osobistego 
Standard będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Aktywne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Rachunku 
Pomagającego w 
PLN oraz Rachunku 
Ale! Konto będących 
w ofercie Banku 
do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli oraz Konta 
Osobistego Comfort 
Direct będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja oferty: 
Rachunku Bankowości 
Osobistej będącego w ofercie 
Banku do dnia 31.05.2013 
r. oraz Konta osobistego 
Comfort będącego w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 r.)

Konto Premium Konto walutowe 
A’vista (3)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego, 
Rachunku 
Pomagającego 
oraz Rachunku 
Oszczędzającego, 
prowadzonych w 
walucie innej niż PLN, 
będących w ofercie 
Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne 

(w tym kontynuacja oferty: (1) 
Konta Lokacyjnego Plus Standard, 
będącego w ofercie Banku do 
dnia 30.11.2013 r., (2)  Rachunku 
Proste Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno 
Oszczędzającego - będących w 
ofercie Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej Tabeli, o ile 
Klient był posiadaczem wyłącznie 
Mistrzowskiego Konta Osobistego 
w złotych spośród rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 
w złotych, do których  zastosowanie 
miał Regulamin Konta) 

Konto Lokacyjne Plus 
Komfortowe

(w tym kontynuacja oferty: 
(1) Konta Lokacyjnego 
Plus Comfort/Comfort 
Direct, będących w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 
r., (2)  Rachunku Proste 
Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku 
Mocno Oszczędzającego - 
będących w ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie niniejszej 
Tabeli, o ile Klient nie spełnia 
kryteriów kontynuaacji oferty 
dla Konta Lokacyjnego Plus 
Wygodnego  

Konto Lokacyjne Plus 
Premium



7 INNE            

7.1 wyciąg papierowy dla klientów posiadających 
dostęp do systemu bankowości internetowej 
r-online (27)

5 pln 5 pln 3 PLN 0 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN 0 PLN

7.2 opłata za odbiór wyciągu w placówce banku w 
przypadku, gdy bank dostarczył klientowi wyciąg 
w innej uzgodnionej formie

10 PLN 10 PLN 10 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 0 PLN

7.3 kopia wyciągu za sztukę/za jeden miesiąc 10 PLN 10 PLN 10 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 0 PLN

7.4 ustanowienie/zmiana/odwołanie zapisu na 
wypadek śmierci

30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN

7.5 potwierdzenie posiadania konta/salda na koncie 
na dzień bieżący wystawione w placówce banku

15 pln 15 pln 15 pln 0 PLN 15 pln 15 pln 15 pln 0 PLN

7.6 potwierdzenie realizacji przelewu (28) 15 pln 15 pln 15 pln 15 pln 15 pln 15 pln 15 pln 15 pln

7.7 zaświadczenie / opinia bankowa o produkcie (dotyczy również limitu zadłużenia w koncie osobistym)

7.7.1 dokument o jednym produkcie (dotyczy również 
przypadku, gdy dokument jest sporządzany na 
wniosek spadkobiercy zmarłego klienta) 

70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN

7.7.2 opłata za zmianę warunków umowy limitu 
zadłużenia w koncie osobistym/ opłata za aneks 
do umowy limitu zadłużenia w koncie osobistym 
(dotyczy umów zawartych do 06.10.2013 r.)

50 pln 50 pln 50 pln 50 pln nie doTyczy nie doTyczy nie doTyczy nie doTyczy

7.7.3 opłata za zmianę warunków umowy limitu 
zadłużenia w koncie osobistym/ opłata za aneks 
do umowy limitu zadłużenia w koncie osobistym 
(dotyczy umów  zawartych od 07.10.2013 r.)

100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN nie doTyczy nie doTyczy nie doTyczy nie doTyczy

7.7.4 historia konta 30 pln za okres 
ostatnich 6 m-cy, 10 
pln za każdy kolejny 
rozpoczęty miesiąc

30 pln za okres ostat-
nich 6 m-cy, 10 pln za 
każdy kolejny rozpoczęty 
miesiąc

30 pln za okres ostatnich 6 
m-cy, 10 pln za każdy kolejny 
rozpoczęty miesiąc

30 pln za okres ostatnich 6 m-cy, 10 pln za 
każdy kolejny rozpoczęty miesiąc

30 pln za okres ostat-
nich 6 m-cy, 10 pln za 
każdy kolejny rozpoczęty 
miesiąc

30 pln za okres ostatnich 6 m-cy, 10 
pln za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc

30 pln za okres ostatnich 6 
m-cy, 10 pln za każdy kolejny 
rozpoczęty miesiąc

30 pln za okres ostatnich 
6 m-cy, 10 pln za każdy 
kolejny rozpoczęty miesiąc

7.8 opinia o kliencie (dotyczy również limitu zadłużenia w koncie osobistym)

7.8.1 dokument o wszystkich (niektórych) produktach 
klienta (dotyczy również przypadku, gdy doku-
ment jest sporządzany na wniosek spadkobiercy 
zmarłego klienta) 

100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN

7.9 duplikat dokumentu (wydruk z systemu banku) 30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN

7.10 kopia dokumentu 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN

7.11 inne dokumenty nie uwzględnione w Tabeli wysta-
wiane na żądanie klienta 

100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN

7.12 opłata za wysłanie dokumentów (dotyczy również umów limitu zadłużenia w koncie osobistym zawartych do dnia 06.10.2013 r.)

7.12.1 listem zwykłym, na adres email, na numer faX 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

7.12.2 listem priorytetowym, poleconym lub odbiór w 
placówce banku 

10 PLN 10 PLN 10 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 0 PLN

7.12.3 listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN

7.12.4 kurierem krajowym na szczególną dyspozycję 
klienta 

50 pln 50 pln 50 pln 50 pln 50 pln 50 pln 50 pln 50 pln

7.12.5 kurierem za granicę na szczególną dyspozycję 
klienta

100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN

Typ rachunku bankowego Konta Osobiste Konta Lokacyjne (1)

Rodzaj rachunku bankowego Konto Wygodne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego 
w PLN będącego w 
ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie 
niniejszej Tabeli oraz 
Konta Osobistego 
Standard będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Aktywne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Rachunku 
Pomagającego w 
PLN oraz Rachunku 
Ale! Konto będących 
w ofercie Banku 
do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli oraz Konta 
Osobistego Comfort 
Direct będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja oferty: 
Rachunku Bankowości 
Osobistej będącego w ofercie 
Banku do dnia 31.05.2013 
r. oraz Konta osobistego 
Comfort będącego w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 r.)

Konto Premium Konto walutowe 
A’vista (3)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego, 
Rachunku 
Pomagającego 
oraz Rachunku 
Oszczędzającego, 
prowadzonych w 
walucie innej niż PLN, 
będących w ofercie 
Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne 

(w tym kontynuacja oferty: (1) 
Konta Lokacyjnego Plus Standard, 
będącego w ofercie Banku do 
dnia 30.11.2013 r., (2)  Rachunku 
Proste Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno 
Oszczędzającego - będących w 
ofercie Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej Tabeli, o ile 
Klient był posiadaczem wyłącznie 
Mistrzowskiego Konta Osobistego 
w złotych spośród rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 
w złotych, do których  zastosowanie 
miał Regulamin Konta) 

Konto Lokacyjne Plus 
Komfortowe

(w tym kontynuacja oferty: 
(1) Konta Lokacyjnego 
Plus Comfort/Comfort 
Direct, będących w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 
r., (2)  Rachunku Proste 
Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku 
Mocno Oszczędzającego - 
będących w ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie niniejszej 
Tabeli, o ile Klient nie spełnia 
kryteriów kontynuaacji oferty 
dla Konta Lokacyjnego Plus 
Wygodnego  

Konto Lokacyjne Plus 
Premium



7.13 opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi moni-
torowania terminowości spłaty (w tym limitu 
zadłużenia) zakończonego wysłaniem monitu 
pisemnego (29)

35 pln 35 pln 35 pln 35 pln 35 pln 35 pln 35 pln 35 pln

7.14 ustanowienie blokady na koncie na podstawie 
dyspozycji klienta

50 pln 50 pln 50 pln 50 pln 50 pln 50 pln 50 pln 50 pln

7.15 inne czynności zlecane przez bank osobom trze-
cim w związku z wykonywaniem zlecenia klienta 
(opłaty telekomunikacyjne, usługi kurierskie itp.)

opłaty pobierane przez 
zleceniodawców

opłaty pobierane przez 
zleceniodawców

opłaty pobierane przez zlece-
niodawców

opłaty pobierane przez zleceniodawców opłaty pobierane przez 
zleceniobiorców

opłaty pobierane przez zleceniodawców opłaty pobierane przez zlece-
niodawców

opłaty pobierane przez 
zleceniodawców

7.16 przekształcenie konta z indywidualnego na 
wspólne i odwrotnie

10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

8 LIMITY TRANSAKCYJNE

8.1 limit dla jednorazowego przelewu realizowanego 
przez centrum Telefoniczne 

200 000 pln lub 
równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

200 000 pln lub 
równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

200 000 pln lub równowartość 
w walucie wymienialnej (30)

200 000 pln lub równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

200 000 pln lub 
równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

200 000 pln lub równowartość w 
walucie wymienialnej (30)

200 000 pln lub równowartość 
w walucie wymienialnej (30)

200 000 pln lub równowar-
tość w walucie wymienialnej 
(30)

8.2 dzienny limit przelewów możliwych do zlecenia 
przez system bankowości internetowej r-online 
(31)

50 000 pln lub 
równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

50 000 pln lub 
równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

50 000 pln lub równowartość 
w walucie wymienialnej (30)

50 000 pln lub równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

50 000 pln lub 
równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

50 000 pln lub równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

50 000 pln lub równowartość w 
walucie wymienialnej (30)

50 000 pln lub równowar-
tość w walucie wymienialnej 
(30)

8.3 dzienny limit przelewów możliwych do zlecenia 
przez serwis bankowości mobilnej mobilny bank 
(32)

50 000 pln lub 
równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

50 000 pln lub 
równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

50 000 pln lub równowartość 
w walucie wymienialnej (30)

50 000 pln lub równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

50 000 pln lub 
równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

50 000 pln lub równowartość w walucie 
wymienialnej (30)

50 000 pln lub równowartość w 
walucie wymienialnej (30)

50 000 pln lub równowar-
tość w walucie wymienialnej 
(30)

9 TABELA OPROCENTOWANIA

9.1 oprocentowanie środków 
własnych. przedział kwotowy, 
w którym oprocentowanie 
jest naliczane dla całej 
kwoty zdeponowanych środków 
własnych.

0 - 14 999,99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,80%

15 000 -  
29 999,99

2,10%

30 000 -  
50 000

2,60%

50 000,01 -  
99 999,99

2,35%

100 000 i 
powyżej

1,80%

10 LIMIT ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM

10.1 limit zadłużenia w koncie osobistym (obowiązuje od 20.09.2010 r.) nie doTyczy

10.1.1 prowizja za uruchomienie, podwyższenie limitu 
zadłużenia (od kwoty przyznanego limitu lub 
kwoty podwyższenia)

1,60%, nie mniej niż 50,00 pln

10.1.2 prowizja za przedłużenie limitu zadłużenia (od 
kwoty przyznanego limitu)

1,30%, nie mniej niż 50,00 pln

10.1.3 kwota wykorzystanego limitu zadłużenia oprocentowanie nominalne w skali roku (33,34) Oprocentowanie 
nominalne w skali 
roku (35)

Oprocentowanie 
nominalne w skali roku 
dla wykorzystanego 
limitu (35,36)

10.1.3.1 od 0,01 pln do 1 000 pln 15,99% 0,00% 0,00% 0,00%

Typ rachunku bankowego Konta Osobiste Konta Lokacyjne (1)

Rodzaj rachunku bankowego Konto Wygodne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego 
w PLN będącego w 
ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie 
niniejszej Tabeli oraz 
Konta Osobistego 
Standard będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Aktywne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Rachunku 
Pomagającego w 
PLN oraz Rachunku 
Ale! Konto będących 
w ofercie Banku 
do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli oraz Konta 
Osobistego Comfort 
Direct będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja oferty: 
Rachunku Bankowości 
Osobistej będącego w ofercie 
Banku do dnia 31.05.2013 
r. oraz Konta osobistego 
Comfort będącego w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 r.)

Konto Premium Konto walutowe 
A’vista (3)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego, 
Rachunku 
Pomagającego 
oraz Rachunku 
Oszczędzającego, 
prowadzonych w 
walucie innej niż PLN, 
będących w ofercie 
Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne 

(w tym kontynuacja oferty: (1) 
Konta Lokacyjnego Plus Standard, 
będącego w ofercie Banku do 
dnia 30.11.2013 r., (2)  Rachunku 
Proste Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno 
Oszczędzającego - będących w 
ofercie Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej Tabeli, o ile 
Klient był posiadaczem wyłącznie 
Mistrzowskiego Konta Osobistego 
w złotych spośród rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 
w złotych, do których  zastosowanie 
miał Regulamin Konta) 

Konto Lokacyjne Plus 
Komfortowe

(w tym kontynuacja oferty: 
(1) Konta Lokacyjnego 
Plus Comfort/Comfort 
Direct, będących w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 
r., (2)  Rachunku Proste 
Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku 
Mocno Oszczędzającego - 
będących w ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie niniejszej 
Tabeli, o ile Klient nie spełnia 
kryteriów kontynuaacji oferty 
dla Konta Lokacyjnego Plus 
Wygodnego  

Konto Lokacyjne Plus 
Premium



10.1.3.2 od 1 000,01 pln do 5 000 pln 15,99% 15,99% 15,99% 14,99% od 0,01% do 14,62% nie doTyczy

10.1.3.3 od 5 000,01 pln do 10 000 pln 15,99% 15,99% 15,49%

10.1.3.4 od 10 000,01 plndo 20 000 pln 15,99% 15,49% 14,99%

10.1.3.5 od 20 000,01 pln do 40 000 pln 15,49% 15,49% 14,99%

10.1.3.6 od 40 000,01 pln do 60 000 pln 15,49% 15,49% 14,49% 0,00% od 14,62% do 9,74%

10.1.4 odsetki podwyższone 4-krotność stopy kredytu lombardowego nbp

11 KONTA WYCOFANE Z OFERTY BANKU

11.1 konto lokacyjne warunki prowadzenia, opłaty, prowizje i limity transakcyjne dla konta lokacyjnego (konto dostępne w ofercie banku do 19.09.2010 r.) są takie same jak dla konta lokacyjnego plus wygodnego za wyjątkiem wierszy:

1.5 okres rozliczeniowy 3 miesiące liczone od 
daty pierwszego wpływu 
na konto

2.5 opłata za dostęp do internetowej platfor-
my Transakcyjnej r-dealer

dostępne wyłącznie dla 
klientów posiadają-
cych konto osobiste 
wygodne lub aktywne 
lub komfortowe lub 
premium

5.1 jednorazowy przelew w walucie pln na konto w banku realizowany:

5.1.1 w systemie bankowości internetowej 
r-online

0 PLN

5.1.2 w serwisie bankowości mobilnej mobilny 
Bank

0 PLN

5.2 jednorazowy przelew w walucie innej niż pln na konto w banku 
realizowany:

5.2.1 w systemie bankowości internetowej 
r-online

0 PLN

5.2.2 w serwisie bankowości mobilnej mobilny 
Bank

0 PLN

5.2.3 w centrum Telefonicznym 10 PLN

5.2.4 w placówce banku 10 PLN

5.3 jednorazowy przelew do innego banku w pln (dotyczy również przelewów 
predefiniowanych oraz przelewów z datą przyszłą oraz przelewów do 
urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych) realizo-
wany:

5.3.2 w serwisie bankowości mobilnej mobilny bank usługa niedosTĘpna

5.8 inne usługi i transakcje bezgotówkowe:

5.8.4 przelew sorbneT w kwocie do 999 999,99 
pln realizowany w placówce banku

29 pln

5.8.5 przelew sorbneT w kwocie od 1 000 
000,00 pln realizowany w placówce 
Banku

10 PLN

Typ rachunku bankowego Konta Osobiste Konta Lokacyjne (1)

Rodzaj rachunku bankowego Konto Wygodne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego 
w PLN będącego w 
ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie 
niniejszej Tabeli oraz 
Konta Osobistego 
Standard będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Aktywne (2)

(w tym kontynuacja 
oferty: Rachunku 
Pomagającego w 
PLN oraz Rachunku 
Ale! Konto będących 
w ofercie Banku 
do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli oraz Konta 
Osobistego Comfort 
Direct będącego w 
ofercie Banku do dnia 
30.11.2013 r.)

Konto Komfortowe (2)

(w tym kontynuacja oferty: 
Rachunku Bankowości 
Osobistej będącego w ofercie 
Banku do dnia 31.05.2013 
r. oraz Konta osobistego 
Comfort będącego w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 r.)

Konto Premium Konto walutowe 
A’vista (3)

(w tym kontynuacja 
oferty: Mistrzowskiego 
Konta Osobistego, 
Rachunku 
Pomagającego 
oraz Rachunku 
Oszczędzającego, 
prowadzonych w 
walucie innej niż PLN, 
będących w ofercie 
Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej 
Tabeli)

Konto Lokacyjne Plus Wygodne 

(w tym kontynuacja oferty: (1) 
Konta Lokacyjnego Plus Standard, 
będącego w ofercie Banku do 
dnia 30.11.2013 r., (2)  Rachunku 
Proste Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku Mocno 
Oszczędzającego - będących w 
ofercie Banku do dnia wejścia 
w życie niniejszej Tabeli, o ile 
Klient był posiadaczem wyłącznie 
Mistrzowskiego Konta Osobistego 
w złotych spośród rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 
w złotych, do których  zastosowanie 
miał Regulamin Konta) 

Konto Lokacyjne Plus 
Komfortowe

(w tym kontynuacja oferty: 
(1) Konta Lokacyjnego 
Plus Comfort/Comfort 
Direct, będących w ofercie 
Banku do dnia 30.11.2013 
r., (2)  Rachunku Proste 
Oszczędzanie, Rachunku 
Codzienny Sukces, Rachunku 
Mocno Oszczędzającego - 
będących w ofercie Banku do 
dnia wejścia w życie niniejszej 
Tabeli, o ile Klient nie spełnia 
kryteriów kontynuaacji oferty 
dla Konta Lokacyjnego Plus 
Wygodnego  

Konto Lokacyjne Plus 
Premium



11.2 konto oszczędzające (kontynu-
acja oferty: rachunku oszczę-
dzającego prowadzonego w 
walucie pln oraz rachunku 
premiowanego)

warunki prowadzenia, opłaty, prowizje i limity transakcyjne dla konta 
oszczędzającego są takie same jak dla konta lokacyjnego plus 
komfortowego za wyjątkiem wierszy:

5.4 ustanowienie, modyfikacja, realizacja i 
usunięcie zlecenia stałego:

5.4.1 w systemie bankowości internetowej 
r-online

0 PLN

5.4.2 w serwisie bankowości mobilnej mobilny 
Bank 

usługa niedosTĘpna

5.4.3 w centrum Telefonicznym 0 PLN

5.4.4 w placówce banku 0 PLN

11.2.1 karty płatnicze do konta 
oszczędzającego 

warunki prowadzenia, opłaty, prowizje i limity transakcyjne dla kart 
płatniczych są takie same jak dla kart wydanych do konta osobiste-
go aktywnego.

przypisy: 
           
1. konta lokacyjne będące w ofercie banku prowadzone są wyłącznie dla klientów posiadających w raiffeisen bank polska s.a. konto osobiste w ofercie: dla konta lokacyjnego plus premium: konto osobiste premium, dla konta lokacyjnego plus komfortowego: konto osobiste komfortowe lub konto osobiste aktywne, dla konta lokacyjnego plus 

wygodnego: konto osobiste wygodne. klient może posiadać jedno indywidualne konto lokacyjne plus oraz dowolną liczbę kont lokacyjnych plus wspólnych, przy czym każde z nich może być otwarte i prowadzone przez bank na rzecz innych współposiadaczy. ograniczenie to nie dotyczy klientów, na rzecz których bank prowadził przed dniem 
1.12.2013 r. co najmniej 2 konta lokacyjne plus indywidualne lub wspólne - w danej relacji właścicielskiej. w takim przypadku bank nie otwiera kolejnego konta lokacyjnego plus.       

2. jeżeli konto osobiste zostało otwarte jako: (1) rachunek pomagający, (2) rachunek mistrzowskie konto osobiste, rachunek bankowości osobistej, otwarty przed dniem 20.02.2011 r., oraz gdy klient zawarł z bankiem umowę o kredyt hipoteczny oznaczoną numerem rozpoczynającym sie od liter hl, w okresie w którym prowadzone jest za jego 
pośrednictwem obsługa ww. kredytu, bankowi nie przysługują opłaty za prowadzenie i zamknięcie tego konta oraz opłaty z tytułu jednorazowych przelewów w pln, przelewów zagranicznych, wpłat na konto oraz wypłat z konta, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny.    
        

3. jeżeli  konto walutowe a`vista jest właściwe do spłaty w walucie obcej udzielonego przez bank kredytu denominowanego lub indeksowanego do wauty innej niż złoty (pożyczki), to bankowi nie przysługują opłaty za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie tego konta oraz opłaty z tytułu jednorazowych przelewów w tej walucie, przelewów zagranicznych, 
wpłat na konto oraz wypłat z konta, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą umową o ww. kredyt (pożyczkę).            

4. jeżeli na jakimkolwiek koncie osobistym w pln danego klienta warunek uprawniający do obniżenia opłaty za prowadzenie konta zostanie spełniony, to dla innych kont osobistych w pln prowadzonych na rzecz tego klienta, uwzględnione zostanie obniżenie w danym miesiącu opłaty za prowadzenie konta, o ile jest spełniony warunek pozwalający na 
obniżenie opłaty. (np. klient posiada konto osobiste premium z wpływem miesięcznym 10 tys. pln oraz konto osobiste komfortowe bez żadnego wpływu. dzięki spełnieniu warunku wpływu na konto osobiste premium, konto osobiste komfortowe jest także zwolnione z opłaty miesięcznej - gdyż w tym koncie wymóg wpływu 4 tys. pln jest spełniony 
na innym koncie klienta)            

5. wpływ na konto osobiste klienta stanowi suma zaksięgowanych przelewów przychodzących na konto osobiste w danym miesiącu kalendarzowym, z wyłączeniem przelewów z kont prowadzonych w raiffeisen bank polska s.a., których klient jest posiadaczem lub współposiadaczem, wpłat gotówkowych, w tym w bankomatach banku, zapadających 
lokat, wypłat odsetek oraz wypłat kredytów. wpływy badane są w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym następuje pobranie opłaty za prowadzenie konta. dla wpływów w walucie obcej następuje przeliczenie kwoty wpływu na walutę polską po średnim kursie nbp stosowanym w banku w chwili dokonania księgowania. 
           

6. Średnia wartość badana jest w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, w którym następuje pobranie opłaty za prowadzenie konta osobistego, jeśli dniem pobrania opłaty jest okres od 10 dnia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. w pozostałych przypadkach, w których dniem pobrania opłaty za prowadzenie konta 
osobistego, jest okres od początku miesiąca kalendarzowego do 9 dnia, średnia wartość badana jest w drugim miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje pobranie opłaty za prowadzenie konta osobistego. szczegółowy wykaz produktów oraz ich parametrów zawierających się w wartości środków na kontach, produktach depozytowych, 
produktach inwestycyjnych i wykorzystanych limitach kredytowych dostępny jest w placówkach banku oraz w centrum Telefonicznym.            

7. wartość obrotów na rynku kasowym rozumiana jako wartość transakcji kupna/sprzedaży akcji, obligacji, praw poboru, praw do akcji, certyfikatów inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych i eTf. liczba kontraktów terminowych rozumiana jako liczba transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych. wartość obrotów na rynku kasowym oraz 
liczba kontraktów terminowych liczone są na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez dom maklerski raiffeisen bank polska s.a. w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc naliczenia opłaty za prowadzenie konta.         
   

8. opłata jest pobierana od drugiego okresu rozliczeniowego następującego od daty otwarcia konta lub zmiany rodzaju konta: z konta osobistego wygodnego na konto osobiste aktywne/komfortowe/premium, z konta osobistego aktywnego na konto osobiste komfortowe/premium, z konta osobistego komfortowego na konto osobiste premium. 
           
9. wyjątek stanowią konta osobiste będące kontynuacją ofert: konta standard/active będących w ofercie banku w okresie do 06.11.2005 r., dla których okres rozliczeniowy to 1 miesiąc liczony od daty zmiany oferty konta standard/active na mobilne konto osobiste wykonanej w okresie do 19.09.2010    
        
10. wyjątek stanowią konta walutowe a’vista otwarte w okresie do 04.09.2006 r., dla których okres rozliczeniowy to: 1 miesiąc kalendarzowy.            

11. wyjątek stanowią konta walutowe a’vista otwarte w okresie do 04.09.2006 r., które prowadzone są dodatkowo w walutach: pln, sek, cad, jpy, dkk, nok, czk, huf.           
 

12. automatyczne przelewy pomiędzy kontem lokacyjnym plus/kontem lokacyjnym a kontem osobistym.            

13. karty debetowe dostępne są wyłącznie w ofercie: dla karty Visa classic: konto osobiste wygodne, konto osobiste aktywne lub konto osobiste komfortowe, dla karty mastercard debit: konto osobiste wygodne, konto osobiste aktywne lub konto osobiste komfortowe, dla karty mastercard debit class&club: konto osobiste premium, dla 
karty mastercard do konta w eur: konto walutowe a’vista w eur. karta Visa electron dostępna w ramach oferty konta osobistego komfortowego występuje wyłącznie na zasadzie kontynuacji umowy karty zawartej przed 19.09.2010 r. karta Visa electron dostępna w ramach oferty konta osobistego wygodnego oraz kontynuacji ofert: rachunku 
mistrzowskie konto osobiste, rachunku bankowości osobistej, rachunku oszczędzającego występuje wyłącznie na zasadzie kontynuacji umowy karty zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej Tabeli.          
  

14. suma oraz liczba rozliczonych w bieżącym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych, wykonanych kartą debetową. zwrot rozliczonej transakcji bezgotówkowej wykonanej kartą, pomniejsza odpowiednio liczbę oraz sumę rozliczonych transakcji bezgotówkowych w miesiącu, w którym nastąpił zwrot. bank nie pobiera opłaty za miesiąc, w 
którym nastąpiło wydanie karty.             

15. sposób przeliczania transakcji kartą z waluty transakcji innej niż waluta konta, na walutę konta bank prezentuje także na stronie internetowej banku            

16. bankomat euronet to bankomat oznaczony logo euronet zlokalizowany w polsce, z wyjątkiem bankomatów euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków.            

17. maksymalny dzienny limit wypłat gotówki z bankomatu może być zmieniony przez klienta na niższy w placówce, centrum Telefonicznym, systemie bankowości internetowej r-online oraz serwisie bankowości mobilnej mobilny bank.        
    
18. prowizja zawarta jest w kwocie transakcji w pln podanej na wyciągu i nie jest ewidencjonowana jako oddzielna pozycja.            

12 TABELA OPROCENTOWANIA KONT WYCOFANYCH Z OFERTY BANKU

12.1 oprocentowanie środków wła-
snych w walucie pln dla salda 
w danym przedziale.

konto oszczędzające „konto lokacyjne  
(konto dostępne w 
ofercie banku do 
19.09.2010 r.)”

0,00 - 99,99 0,00% 0,00%

100,00 i powyżej 1,85%

Tabela obowiązuje od dnia 17.05.2014 r.



19. opłata jest pobierana od czwartego okresu począwszy od daty przystąpienia klienta do ubezpieczenia. ubezpieczenie wycofane z oferty banku z dn. 01.12.2013 r.            

20. o ile bank udostępnia taką usługę/funkcjonalność.            

21. opcja kosztowa „pokrywa odbiorca przelewu” jest wyłączona dla płatności zagranicznych wysyłanych do krajów europejskiego obszaru gospodarczego i szwajcarii.            

22. przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty dla wybranych walut (obciążenie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych, wysłanie do banku beneficjenta w następnym dniu roboczym) - o ile bank udostępni taką usługę.     
       
23. przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla wybranych walut (obciążenie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych, wysłanie do banku beneficjenta w tym samym dniu roboczym) - o ile bank udostępni taką usługę.     
       
24. przelew w eur do europejskiego obszaru gospodarczego i szwajcarii; złożony za pośrednictwem formatki „przelew euroregulowany” w systemie bankowości internetowej r-online, posiadający numery rachunków zleceniodawcy/odbiorcy w standardzie iban, prawidłowy kod bic banku odbiorcy (bez dodatkowych danych dotyczących banku      

beneficjenta) oraz opcję kosztową sha tj. opłaty rbpl ponosi zleceniodawca, a banku zagranicznego odbiorca, ze standardową jednodniową datą waluty. w chwili składania i realizacji dyspozycji na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki.       
     

25. bank może wykonać przelew w walutach dla których nie publikuje kursów na stronie www.raiffeisenpolbank.com. Taki przelew można zrealizować w placówce banku lub za pośrednictwem operatora centrum Telefonicznego, po uprzedniej konsultacji z pracownikiem banku.      
      
26. dodatkowa opłata za jednorazowy przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju, w przypadku braku wskazania w zleceniu płatniczym kodu bic lub jego nieprawidłowego wskazania oraz konieczności wyszukania i wskazania przez bank prawidłowego kodu bic w celu wykonania zlecenia płatniczego (nie dotyczy 

krajów: stany zjednoczone ameryki północnej - jeśli wysyłana waluta to usd i federacji rosyjskiej - jeśli wysyłana waluta to rub), bic- bankowy kod identyfikacyjny.            

27. opłata pobierana jest, gdy w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy naliczenia opłaty do klienta został wysłany na wniosek klienta wyciąg papierowy oraz klient w dniu naliczania opłaty posiada system bankowości internetowej r-online.      
      
28. nie dotyczy dokumentów sporządzanych w momencie realizacji transakcji.            

29. opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty zadłużenia, zakończonej wysłaniem monitu pisemnego, naliczana w dniu wysłania monitu, do chwili spłaty zadłużenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu istnienia zadłużenia przeterminowanego. opłata obejmuje poniesione 
koszty monitorowania terminowości spłaty zadłużenia, sporządzania i wysyłki monitów pisemnych, elektronicznych lub telefonicznych. w przypadku naliczania opłaty bank nie nalicza odsetek za opóźnienie wynikających z art. 481 kodeksu cywilnego.       
     

30. według kursu średniego nbp z dnia realizacji transakcji.            

31. wartość ustawiana domyślnie w chwili aktywacji dostępu. limit dotyczy przelewów zlecanych jako przelewy krajowe, zagraniczne, euroregulowane, do zus, do us, zlecenia stałe oraz doładowania telefonu.          
  
32. wartość ustawiana domyślnie w chwili aktywacji dostępu. limit dotyczy doładowania telefonu oraz przelewów zlecanych jako przelewy dowolne oraz przelewy do odbiorców.            

33. limit zadłużenia w ofercie dla konta osobistego komfortowego jest kontynuacją oferty limitu dla oferty standardowej, oferty dla profesjonalistów, oferty limit za limit (dotyczy klientów, którzy korzystali z oferty min 12 pełnych miesięcy) - będących w ofercie banku w okresie do 19.09.2010 r.     
       
34. oprocentowanie dla wykorzystanej kwoty limitu zadłużenia naliczane jest zgodnie z stawką  oprocentowania obowiązującego dla danego progu kwotowego.            

35. oprocentowanie naliczane jest zgodnie ze stawką oprocentowania obowiązującą w poszczególnych przedziałach kwotowych.            

36. Tabela prezentuje jak należy interpretować sposób naliczania oprocentowania limitu zadłużenia dla konta osobistego premium. w przedziałach zostały podane minimalne i maksymalne wartości oprocentowania dla danego progu kwotowego. wysokość oprocentowania nominalnego we wskazanych przedziałach (od, do) uzależniona jest od 
wysokości wykorzystanego limitu.            
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