TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER
DNB BANK POLSKA S.A.
SPIS TREŚCI
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH
1. Pakiet ProAktiv
2. Pakiet ProFX
3. Pakiet Perspektiv
3.1. Usługa CZYNSZE

1
1
1
2
2

ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI BANKOWE
1. Rachunek bieżący
2. Rachunek depozytowy

2
2
2

ROZDZIAŁ 3. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA iNORD BUSINESS

2

ROZDZIAŁ 4. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
1. Wpłaty
2. Wypłaty
3. Przelewy krajowe
4. Przelewy zagraniczne lub krajowe w walucie obcej
4.1. Przychodzące
4.2. Wychodzące

2
2
3
3
3
3
3

ROZDZIAŁ 5. KARTY PŁATNICZE
1. Karta debetowa VISA Business Debetowa
2. Karta obciążeniowa Visa Business Charge Professional
3. Karta obciążeniowa Visa Business Charge Executive
4. Pozostałe opłaty kartowe

4
4
4
4
5

ROZDZIAŁ 6. KREDYTY, POŻYCZKI, LINIE DYSKONTOWE, SKUP WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH, SKUP
WIERZYTELNOŚCI SAMORZĄDOWYCH

5

ROZDZIAŁ 7. GWARANCJE BANKOWE
1. Gwarancje własne
2. Gwarancje obce (wystawiane przez inne banki na rzecz Klientów Banku )

6
6
6

ROZDZIAŁ 8. WEKSLE W OBROCIE KRAJOWYM

6

ROZDZIAŁ 9. OPERACJE DOKUMENTOWE
1. Akredytywa dokumentowa eksportowa (obca)
2. Akredytywa dokumentowa importowa (własna)
3. Inkaso dokumentowe
3.1. Inkaso dokumentowe w imporcie
3.2. Inkaso dokumentowe w eksporcie

7
7
7
7
7
8

ROZDZIAŁ 10. POZOSTAŁE OPERACJE I CZYNNOŚCI BANKOWE
1. Wydanie dokumentów o charakterze zaświadczenia, potwierdzenia, odpisu i innych
2. Inne czynności

8
8
8

ROZDZIAŁ 11. OPŁATY POCZTOWE I KURIERSKIE

9

ROZDZIAŁ 12. WYCIĄGI

9

ROZDZIAŁ 13. PAKIETY DLA CZYNNYCH UMÓW ZAWARTYCH PRZED 02.07.2009R
1. Pakiet MAKRO
2. Pakiet PERSPEKTYWA
3. Pakiet AGRO
4. Pakiet DOMUS
5. Pakiet MASTERDOM
6. Pakiet NGO
7. Pakiet NGO Plus
8. Pakiet NGO Max
9. Pakiet NORD
10. Pakiet GOLD
11. Pakiet SILVER
12. Pakiet agroNORD
13. Pakiet NGONORD
14. Pakiet NGONORD Plus
15. Pakiet microNORD
16. Pakiet wspólnotaNORD

DNB Bank Polska S.A.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa; tel. 801 301 103, (22) 531 39 39; www.dnb.pl

9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Taryfa prowizji i opłat bankowych DNB Banku Polska S.A. (dalej "Bank") stosowana jest wobec Klientów
Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie księgowym BankMaster.
2. Prowizje i opłaty pobierane są z góry, w gotówce lub poprzez obciążenie rachunku Klienta, o ile Taryfa nie stanowi inaczej. W
przypadku prowizji i opłat pobieranych z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek prowizje winny być uiszczone najpóźniej w
momencie wypłaty kredytu lub pożyczki.
3. Na zlecenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż ustalone w Taryfie, jednak zastrzega sobie jednocześnie prawo
pobrania za nie prowizji lub opłat bankowych w wysokości uzgodnionej z Klientem.
4. Bank pobiera należne prowizje i opłaty w złotych lub walutach obcych. W przypadku przeliczeń dokonuje się ich według kursów
średnich NBP dla walut obcych z dnia dokonania operacji, chyba że umowa z Klientem stanowi inaczej.
5. Wszystkie prowizje i opłaty zawarte w Taryfie pokrywa zleceniodawca czynności, chyba że umowa z Bankiem stanowi inaczej.
6. Oprócz prowizji lub opłat wynikających z Taryfy Bank pobiera prowizje i opłaty naliczane przez inne banki pośredniczące przy
wykonaniu zlecenia zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków.
7. Kwoty pobieranych prowizji liczone i pobierane są z dokładnością do jednego grosza wynikającą z zaokrąglenia arytmetycznego.
8. Prowizje i opłaty pobrane zgodnie z Taryfą lub na podstawie odrębnych umów nie podlegają zwrotowi.
9. Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki i dokonywania wypłat waluty obcej w bilonie oraz zamiany
walut wymienialnych w Oddziale Banku.
10. Przelewy w złotych na kwoty równe lub większe niż 1 mln PLN realizowane są przez system SORBNET, z wyłączeniem płatności
do ZUS i niektórych płatności kierowanych do organów podatkowych, które niezależnie od kwoty rozliczane są poprzez ELIXIR.
11. Taryfa obowiązuje od dnia 01.11 2014 r.
1.

ROZDZIAŁ 1
PAKIETY USŁUG BANKOWYCH
Rodzaj czynności / usługi
1. Pakiet ProAktiv
1. Otwarcie rachunku bieżącego
2. Prowadzenie rachunku bieżącego
3. Prowadzenie jednego rachunku pomocniczego do rachunku bieżącego
4. Abonament za Bankowość Elektroniczną iNORD Business
5. Wydanie Karty debetowej VISA Business Debetowa*
6. Przelewy krajowe w PLN realizowane na rachunki w innych bankach:
1) zlecone za pośrednictwem iNORD Business
2) zlecone za pośrednictwem iNORD Business do ZUS/US
7. Przelewy zagraniczne/krajowe w walucie obcej wychodzące (przez iNORD
Business)
8. Wpłaty gotówkowe w formie otwartej dokonywane w Oddziale Banku

Stawka prowizji
lub opłaty
75,00 PLN
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

Częstotliwość
naliczania opłat
miesięcznie

0,75 PLN
bez opłat

od przelewu

35,00 PLN

od przelewu

0,35%
min. 10,00 PLN

od wpłaty

* Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące Karty debetowej VISA Business Debetowa zgodnie z Rozdziałem 5.

Rodzaj czynności / usługi
2. Pakiet ProFX
1. Otwarcie rachunku bieżącego
2. Prowadzenie rachunku bieżącego
3. Prowadzenie jednego rachunku pomocniczego do rachunku bieżącego
4. Abonament za Bankowość Elektroniczną iNORD Business
5. Udostępnienie Tokena
6. Wydanie i użytkowanie Karty debetowej VISA Business Debetowa*
7. Przelewy krajowe w PLN realizowane na rachunki w innych bankach:
1) zlecone za pośrednictwem iNORD Business
2) do ZUS/US
8. Przelewy zagraniczne/krajowe w walucie obcej wychodzące:
1) opłata dodatkowa za przelew pilny - data waluty D=0 (EUR, USD)
2) opłata dodatkowa za przelew pilny - data waluty D+1 (pozostałe waluty)
9. Przelewy zagraniczne/krajowe w walucie obcej przychodzące
(księgowane w dacie waluty)
10. Wpłaty gotówkowe w formie otwartej dokonywane w Oddziale Banku
11. Wypłaty gotówkowe w formie otwartej dokonywane w Oddziale Banku
12. Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej dokonywane w Oddziale Banku

Stawka prowizji
lub opłaty
100,00 PLN
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

Częstotliwość
naliczania opłat
miesięcznie

1,00 PLN
bez opłat
5,00 PLN
100,00 PLN
100,00 PLN

od przelewu
od przelewu
od przelewu
od przelewu

bez opłat
0,40%
min. 10,00 PLN
0,60%
min. 10,00 PLN
0,20%
min. 10,00 PLN

od wpłaty
od wypłaty
od wpłaty

* Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące Karty debetowej VISA Business Debetowa zgodnie z Rozdziałem 5.

Rodzaj czynności / usługi
3. Pakiet Perspektiv (dla Wspólnot Mieszkaniowych)
1. Otwarcie rachunku bieżącego
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Stawka prowizji
lub opłaty
30,00 PLN
bez opłat

Częstotliwość
naliczania opłat
miesięcznie

2. Prowadzenie rachunku bieżącego
3. Prowadzenie jednego rachunku pomocniczego do rachunku bieżącego
4. Abonament za Bankowość Elektroniczną iNORD Business
5. Przelewy krajowe w PLN realizowane na rachunki w innych bankach
(przez iNORD Business)
6. Wpłaty gotówkowe w formie otwartej dokonywane w Oddziale Banku
3.1. Usługa CZYNSZE
1. Rozliczanie płatności masowych przychodzących z tytułu opłat
czynszowych (NORDcollect)*

bez opłat
bez opłat
bez opłat
1,00 PLN

od przelewu

4,00 PLN

od wpłaty

0,15 PLN

od rozliczonej płatności
na rachunek wirtualny

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

bez opłat
120,00 PLN
70,00 PLN
bez opłat

miesięcznie
miesięcznie

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

* Opłata pobierana zbiorczo, pierwszego dnia roboczego miesiąca za miesiąc poprzedni.

ROZDZIAŁ 2
RACHUNKI BANKOWE
Rodzaj czynności / usługi
1. Rachunek bieżący
1. Otwarcie rachunku bieżącego
2. Prowadzenie rachunku bieżącego
3. Prowadzenie rachunku pomocniczego do rachunku bieżącego
4. Zamknięcie rachunku bieżącego i/lub pomocniczego
Rodzaj czynności / usługi
2. Rachunek depozytowy
1. Otwarcie rachunku depozytowego:
1) z wniesieniem minimalnego wkładu
2) bez wniesienia minimalnego wkładu
2. Prowadzenie rachunku depozytowego
3. Abonament za Bankowość Elektroniczną iNORD Business*
4. Przelewy krajowe w PLN, w kwocie poniżej 1 mln PLN, dokonywane z
rachunku depozytowego:
1) zlecone w Oddziale Banku
2) zlecone za pośrednictwem iNORD Business
a) pomiędzy rachunkami Klienta w Banku
b) na inne rachunki w Banku
c) na rachunki prowadzone w innych bankach

bez opłat
10,00 PLN
bez opłat
bez opłat

jednorazowo

20,00 PLN

od przelewu

3,00 PLN
7,00 PLN
7,00 PLN

od przelewu
od przelewu
od przelewu

* Zwolnieni z opłaty abonamentowej są Posiadacze Rachunku korzystający wyłącznie z rachunku depozytowego.

ROZDZIAŁ 3
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA iNORD BUSINESS
Rodzaj czynności / usługi
1. Abonament za Bankowość Elektroniczną iNORD Business
2. Udostępnienie systemu Bankowości Elektronicznej iNORD Business
3. Udostępnienie Tokena
4. Abonament za korzystanie z usługi autoryzacji za pomocą Kodów SMS
5. Pozostałe czynności związane ze świadczeniem usług prowadzenia
rachunku bankowego (zmiana danych użytkownika, obsługa kluczy,
zmiana schematów i grup akceptacji, itp.)

Stawka prowizji
lub opłaty
100,00 PLN
bez opłat
10,00 PLN

Częstotliwość
naliczania opłat
miesięcznie
miesięcznie

20,00 PLN

miesięcznie

50,00 PLN

za każdą czynność

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

1,00%
min. 15,00 PLN
0,60%
min. 15,00 PLN

od kwoty wpłaty

miesięcznie

ROZDZIAŁ 4
ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
Rodzaj czynności / usługi
1. Wpłaty*
1. Wpłaty gotówkowe w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez Bank
2. Wpłaty w formie zamkniętej w PLN i w walutach obcych obsługiwanych
przez Bank

od kwoty wpłaty

* Prowizji nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki kredytowe z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank oraz od
wpłat gotówkowych na rachunki fundacji i stowarzyszeń prowadzone w Banku. Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki i
dokonywania wypłat waluty obcej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. Wyjątek stanowi dokonywanie spłaty
raty kredytów w walucie EUR.

Rodzaj czynności / usługi
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Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

2. Wypłaty
1. Wypłaty gotówkowe w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez
Bank
2. Wypłaty gotówkowe w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez
Bank, w kwocie powyżej 30.000 PLN lub równowartości w walutach
obcych, zgłoszone co najmniej 2 dni robocze przed realizacją
3. Wypłaty gotówkowe w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez
Bank w kwocie powyżej 30.000 PLN lub równowartości w walutach
obcych, nie zgłoszone co najmniej 2 dni robocze przed realizacją*
4. Niepodjęcie całości lub części kwoty zgłoszonej wypłaty gotówkowej

1,00%
min. 50,00 PLN

od kwoty wypłaty

1% min. 50,00 PLN

od kwoty wypłaty

2,00%

od kwoty wypłaty

1,00%

od nie podjętej kwoty
wypłaty

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

50,00 PLN
bez opłat

od przelewu

50,00 PLN
bez opłat

od przelewu

50,00 PLN
2,00 PLN
bez opłat

od przelewu
od przelewu

100,00 PLN
50,00 PLN

od przelewu
od przelewu
za pojedynczą operację
w ramach płatności
masowej

* Bank może odmówić realizacji, jeśli w danym dniu nie posiada środków pod wypłatę.

Rodzaj czynności / usługi
3. Przelewy krajowe
1. Pomiędzy rachunkami Klienta w Banku
1) zlecone w Oddziale Banku
2) zlecone za pośrednictwem iNORD Business
2. Na inne rachunki w Banku
1) zlecone w Oddziale Banku
2) zlecone za pośrednictwem iNORD Business
3. Na rachunki prowadzone w innych bankach*
1) zlecone w Oddziale Banku
2) zlecone za pośrednictwem iNORD Business
a) do ZUS/US
4. Przelewy realizowane w systemie SORBNET
1) zlecone w Oddziale Banku
2) zlecone za pośrednictwem iNORD Business
5. Płatność wychodząca masowa**
6. Opłata za czynności podjęte na wniosek Klienta (w tym zmiany, zwrot,
potwierdzenie wykonania przelewu przez bank beneficjenta)
7. Zlecenia stałe
1) zdefiniowanie lub odwołanie zlecenia stałego w Oddziale Banku
2) realizacja zlecenia stałego
3) realizacja zlecenia stałego ze zmienną kwotą
8. Polecenie zapłaty
1) realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta (dłużnika)
2) realizacja polecenia zapłaty na rachunek Klienta (wierzyciela)
3) odwołanie polecenia zapłaty (strona dłużnika)
4) odwołanie polecenia zapłaty (strona wierzyciela)
5) odrzucenie polecenia zapłaty z rachunku Klienta (dłużnika)
6) odrzucenie polecenia zapłaty (strona wierzyciela)

1,50 PLN
50,00 PLN

od przelewu

20,00 PLN
2,00 PLN
20,00 PLN

od zlecenia
od zlecenia
od zlecenia

1,00 PLN
5,00 PLN
5,00 PLN
20,00 PLN
bez opłat
10,00 PLN

od operacji
od operacji
za odwołanie
za odwołanie
od odrzucenia

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

50,00 PLN
0,35%
min. 50,00 PLN
max. 200,00 PLN
200,00 PLN
50,00 PLN + koszty
rzeczywiste

od przelewu

* Przelewy do kwoty 999.999,00 PLN.
** Opłata pobierana zbiorczo, pierwszego dnia roboczego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Rodzaj czynności / usługi
4. Przelewy zagraniczne lub krajowe w walucie obcej
4.1. Przychodzące
1. Gdy koszty pokrywa beneficjent
2. Gdy koszty pokrywa zleceniodawca
3. Zwrot za granicę przelewu przychodzącego
4. Wysłanie zapytania w imieniu i na zlecenie Klienta w sprawie
oczekiwanego wpływu z zagranicy
4.2. Wychodzące
1. Realizacja przelewu wysyłanego w walucie obcej do innego banku w kraju
lub do banku zagranicznego w walucie obcej lub PLN
2. Opłaty dodatkowe
1) dodatkowa opłata za koszty banku zagranicznego (gdy wszystkie
koszty pokrywa zleceniodawca przelewu - opcja kosztowa OUR)
2) dodatkowa opłata za SWIFT
3. Dodatkowa opłata za realizację przelewu pilnego
1) data waluty D=0 dla EUR oraz USD
2) data waluty D+1 dla pozostałych walut
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od kwoty przelewu
od operacji
od operacji

0,35%
min. 50,00 PLN
max. 300,00 PLN

od kwoty przelewu

100,00 PLN

od zlecenia

30,00 PLN

od operacji

0,75% min. 100,00 PLN
max. 500,00 PLN
0,50%

od operacji
od operacji

4. Anulowanie lub zmiana dyspozycji na zlecenie Klienta
5. Postępowanie wyjaśniające w sprawie realizacji przelewu wychodzącego
za granicę (w zakresie okoliczności niedotyczących Banku)
1) do 1 roku od daty transakcji
2) powyżej 1 roku od daty transakcji
6. Wstrzymanie wykonania przelewu lub zwrot kwoty do nadawcy
7. Brak kodu BIC, SWIFT, nieprawidłowy format rachunku beneficjenta lub
nieprawidłowa nazwa beneficjenta

min. 100,00 PLN max.
200,00 PLN
50,00 PLN + koszty
banku zagranicznego

od każdej zmiany

100,00 PLN
300,00 PLN
200,00 PLN
50,00 PLN + koszty
banku zagranicznego

od operacji
od operacji
jednorazowo

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

od przelewu

ROZDZIAŁ 5
KARTY PŁATNICZE
Rodzaj czynności / usługi
1. Karta debetowa VISA Business Debetowa
1. Wydanie Karty/wydanie duplikatu/wydanie nowej Karty w miejsce
zastrzeżonej
2. Opłata za Kartę*
3. Transakcje dokonane Kartą:
1) transakcje bezgotówkowe
2) transakcje wypłaty gotówki w:
a) bankomatach Banku BZ WBK i Euronet
b) bankomatach i kasach innych banków oraz instytucji w kraju (w
złotych)
c) kasach innych banków oraz instytucji w kraju (w walucie obcej) oraz
w bankomatach i kasach innych banków oraz instytucji za granicą
4. Prowizja za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż
waluta Karty na walutę Karty***
5. Zmiana numeru PIN w bankomacie
6. Sprawdzenie salda dostępnego w bankomacie
7. Pakiet ubezpieczeń „Bezpieczna Karta”****

bez opłat
10,00 PLN**

miesięcznie

bez opłat
3,00 PLN
3,00%
min. 5,00 PLN
3,00%
min. 10,00 PLN
3,00% do 14.01.2015;
6,00% od 15.01.2015
bez opłat
bez opłat
2,99 PLN

za każdą transakcję
od kwoty wypłaty
od kwoty wypłaty
od kwoty transakcji

miesięcznie

* Opłata pobierana z dołu.
** Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia przez Bank, w danym miesiącu kalendarzowym, Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą
na kwotę minimum 500,00 PLN.
*** Prowizja jest naliczana od wartości Transakcji w Walucie Karty oraz doliczana do wartości Transakcji przy jej przewalutowaniu na Walutę Karty.
**** Opłata pobierana z dołu, niezależnie od aktywacji Karty.

Rodzaj czynności / usługi
2. Karta obciążeniowa VISA Business Charge Professional
1. Wydanie Karty/wydanie duplikatu/wydanie nowej Karty w miejsce
zastrzeżonej
2. Opłata za Kartę*
3. Transakcje dokonane Kartą:
1) transakcje bezgotówkowe
2) transakcje wypłaty gotówki w:
a) bankomatach i kasach innych banków oraz instytucji w kraju (w
złotych)
b) kasach innych banków oraz instytucji w kraju (w walucie obcej) oraz
w bankomatach i kasach innych banków oraz instytucji za granicą
4. Prowizja za odroczoną płatność
5. Opłata za przewalutowanie transakcji na walutę Karty**
6. Zmiana numeru PIN w bankomacie
7. Sprawdzenie salda dostępnego w bankomacie
8. Pakiet ubezpieczeń „Bezpieczna Karta”

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

bez opłat
18,00 PLN

miesięcznie

bez opłat
3,00% min. 5,00 PLN

od kwoty wypłaty

3,00%
min. 10,00 PLN
1,50%
3,00% do 14.01.2015;
6,00% od 15.01.2015
bez opłat
bez opłat
bez opłat

od kwoty wypłaty
od kwoty transakcji
od kwoty transakcji

* Opłata pobierana z góry, niezależnie od aktywacji Karty.
** Prowizja jest naliczana od wartości Transakcji w Walucie Karty oraz doliczana do wartości Transakcji przy jej przewalutowaniu na Walutę Karty.

Rodzaj czynności / usługi
3. Karta obciążeniowa VISA Business Charge Executive
1. Wydanie Karty/wydanie duplikatu/wydanie nowej Karty w miejsce
zastrzeżonej
2. Opłata za Kartę*
3. Transakcje dokonane Kartą:
1) transakcje bezgotówkowe

DNB Bank Polska S.A.
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Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

bez opłat
30,00 PLN
bez opłat

miesięcznie

2) transakcje wypłaty gotówki w:
a) bankomatach i kasach innych banków oraz instytucji w kraju (w
złotych)
b) kasach innych banków oraz instytucji w kraju (w walucie obcej) oraz
w bankomatach i kasach innych banków oraz instytucji za granicą
4. Prowizja za odroczoną płatność
5. Opłata za przewalutowanie transakcji na walutę Karty**
6. Zmiana numeru PIN w bankomacie
7. Sprawdzenie salda dostępnego w bankomacie
8. Pakiet ubezpieczeń „Bezpieczna Karta”
9. Pakiet ubezpieczeń „Bezpieczna Podróż”

3,00% min. 5,00 PLN
3,00%
min. 10,00 PLN
1,50%
3,00% do 14.01.2015;
6,00% od 15.01.2015
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

od kwoty wypłaty
od kwoty wypłaty
od kwoty transakcji
od kwoty transakcji

* Opłata pobierana z góry, niezależnie od aktywacji Karty.
**. Prowizja jest naliczana od wartości Transakcji w Walucie Karty oraz doliczana do wartości Transakcji przy jej przewalutowaniu na Walutę Karty.

Rodzaj czynności / usługi
4. Pozostałe opłaty kartowe
1. Dostarczenie Karty oraz Numeru PIN w trybie pilnym (przesyłką kurierską
na terenie kraju; opłata pobierana niezależnie od opłaty za wydanie)
2. Dostarczenie Karty oraz Numeru PIN w trybie pilnym (przesyłką kurierską
za granicę; opłata pobierana niezależnie od opłaty za wydanie)
3. Awaryjne wydanie zastępczej Karty poza granicami kraju:*
1) w przypadku utraty Karty debetowej
2) w przypadku utraty Karty obciążeniowej

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

50,00 PLN

za każdą przesyłkę

100,00 PLN + koszt
rzeczywisty wysyłki

za każdą przesyłkę

równowartość
250,00 USD**
równowartość
250,00 USD**

od każdej karty
od każdej karty

4. Awaryjna wyplata gotówki poza granicami kraju:*
1) w przypadku utraty Karty debetowej
2) w przypadku utraty Karty obciążeniowej

równowartość
100,00 USD**
równowartość
175,00 USD**

od każdej wypłaty
od każdej wypłaty

* Usługa świadczona przez organizację płatniczą VISA.
** Opłata zgodnie z cennikiem organizacji płatniczej VISA. Płatności za korzystanie z usług VISA rejestrowane są z datą otrzymania faktury i
przeliczane na złote polskie (PLN) po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu obciążenia rachunku Banku z tytułu tych płatności.

ROZDZIAŁ 6
KREDYTY, POŻYCZKI, LINIE DYSKONTOWE, SKUP WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH, SKUP WIERZYTELNOŚCI
SAMORZĄDOWYCH
Rodzaj czynności / usługi

1. Prowizja przygotowawcza*

Stawka prowizji
lub opłaty

ustalana indywidualnie

2. Prowizja od podwyższenia kwoty kredytu

od 1,50%

3. Prowizja od przedłużenia terminu spłaty

od 0,30%

4. Prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty
udzielonego kredytu w rachunku bieżącym

ustalana indywidualnie

5. Prowizja od wcześniejszej spłaty

ustalana indywidualnie

6. Prowizja za zmianę waluty kredytu na wniosek Klienta

7. Prowizja za administrowanie kredytem

8. Opłata za wystawienie promesy udzielenia kredytu
9. Opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub o całkowitej
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od 1,50%

ustalana indywidualnie

od 1 000,00 PLN
od 400,00 PLN

Częstotliwość
naliczania opłat
jednorazowo od kwoty
udzielonego kredytu w
dniu podpisania umowy
lub w dniu udzielenia
kredytu
jednorazowo od kwoty
podwyższenia kredytu
jednorazowo od kwoty
kredytu / pożyczki
podlegającej
przedłużeniu
liczona w stosunku
rocznym, płatna w
terminie płatności
odsetek
jednorazowo od
spłacanej kwoty kredytu
/ pożyczki
jednorazowo od kwoty
przewalutowania kredytu
/ pożyczki
jednorazowo od kwoty
kredytu / pożyczki
podlegającej
administrowaniu
jednorazowo od
promesy, pobierana w
momencie wydania
promesy
jednorazowo od

spłacie
10. Opłata za zmianę zabezpieczenia dokonywana na wniosek Klienta
11. Opłata za wystawienie duplikatu umowy kredytu / pożyczki

od 500,00 PLN
od 100,00 PLN

12. Opłata za zmianę warunków Umowy**

od 500,00 PLN

13. Restrukturyzacja zadłużenia - prowizja za sporządzenie aneksów /
umów, itp.

ustalana indywidualnie

zaświadczenia
jednorazowo od zmiany
jednorazowo od odpisu
jednorazowo od
zaświadczenia
jednorazowo od zmiany

* W przypadku skupowanych wierzytelności prowizja przygotowawcza jest powiększona o 23% podatku VAT, pobierana jednorazowo od wartości
nominalnej w dniu podpisania umowy wierzytelności.
** Dotyczy zmian innych niż wymienione w niniejszej tabeli, w tym wprowadzanych w drodze aneksu do umowy.

ROZDZIAŁ 7
GWARANCJE BANKOWE
Rodzaj czynności / usługi
1. Gwarancje własne
1. Opłata za rozpatrzenie zlecenia (w przypadku udzielenia gwarancji
zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej)
2. Prowizja przygotowawcza od udzielonej gwarancji
3. Prowizja za ryzyko od gwarancji udzielonej według standardowego tekstu
Banku
4. Prowizja za ryzyko od gwarancji udzielonej według tekstu
przedstawionego przez Klienta i zaakceptowanego przez Bank
5. Prowizja za zmianę warunków gwarancji obejmującą podwyższenie kwoty
i/lub przedłużenie terminu ważności:
1) gwarancji standardowych
2) gwarancji niestandardowych
6. Prowizja za zmianę inną niż wymienione w pkt. 5
7. Prowizja za wypłatę z gwarancji
8. Redukcja salda gwarancji
9. Opłata za obsługę cesji praw z gwarancji
10. Gwarancje jako zabezpieczenie wykonania umów dofinansowania
przeznaczonych na realizację przedsięwzięć refundowanych /
finansowanych ze środków unijnych lub innych źródeł publicznych:*
1) opłata za rozpatrzenie zlecenia gwarancji

Stawka prowizji
lub opłaty
200,00 PLN
od 0,20% do 3,00%,
min. 300,00 PLN
od 0,40% do 1,00%,
min. 200,00 PLN
od 0,50% do 1,00%,
min. 300,00 PLN

od 0,40% do 1,00%,
min. 200,00 PLN
od 0,50% do 1,00%,
min. 300,00 PLN
200,00 PLN
0,10% min. 200,00 PLN
100,00 PLN
200,00 PLN

od 300,00 PLN

2) prowizja przygotowawcza

od 3,00%

3) opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku służącego do obsługi
Programu

bez opłat

Częstotliwość
naliczania opłat
pobierana w momencie
przyjęcia zlecenia
płatna jednorazowo od
kwoty gwarancji

od aktualnej kwoty
gwarancji, płatna z góry
za każdy rozpoczęty 3miesięczny okres
ważności począwszy od
dnia wystawienia

jednorazowo
od kwoty wypłaty z
gwarancji
jednorazowo
jednorazowo

pobierana w momencie
przyjęcia zlecenia,
zaliczana w poczet
prowizji przygotowawczej
płatna jednorazowo od
kwoty gwarancji

* Gwarancje udzielane są w szczególności organizacjom samorządowym, organizacjom pozarządowym o zasięgu krajowym lub lokalnym, związkom
pracodawców, komitetom, federacjom, fundacjom, stowarzyszeniom zwanym NGO, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) otrzymały pozytywną decyzję Instytucji Zarządzającej Programem w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie,
2) posiadają lub założą w Banku rachunek bieżący w systemie księgowym BankMaster,
3) założą w Banku (w systemie księgowym BankMaster) nieoprocentowany rachunek do obsługi Programu.

Rodzaj czynności / usługi
2. Gwarancje obce (wystawiane przez inne banki na rzecz Klientów Banku )
1. Awizacja gwarancji
2. Awizacja zmiany do gwarancji
3. Pośrednictwo w przekazaniu żądania wypłaty
4. Potwierdzenie podpisów innego banku
5. Opinia na temat treści gwarancji innego banku

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

200,00 PLN
200,00 PLN
200,00 PLN
50,00 PLN
200,00 PLN

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat
od sumy wekslowej,
opłata pobierana od
podawcy
za każdy weksel

ROZDZIAŁ 8
WEKSLE W OBROCIE KRAJOWYM
Rodzaj czynności / usługi
1. Przyjęcie weksla do dyskonta
2. Weksle przedstawione do inkasa w PLN
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od 0,20% do 2,00%,
min. 50,00 PLN
50,00 PLN

3. Zgłoszenie weksla do protestu

od 0,30% do 2,00%,
min. 50,00 PLN + koszty
notarialne

od sumy wekslowej

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

250,00 PLN
0,25% min. 250,00 PLN

jednorazowo
od kwoty dokumentów
płatna z góry za każdy
rozpoczęty 3-miesięczny
okres ważności
jednorazowo
płatna z góry za każdy
rozpoczęty 3-miesięczny
okres ważności
jednorazowo

ROZDZIAŁ 9
OPERACJE DOKUMENTOWE
Rodzaj czynności / usługi
1.
1.
2.
3.

Akredytywa dokumentowa eksportowa (obca)
Awizacja akredytywy
Przyjęcie dokumentów
Potwierdzenie akredytywy

4. Prowizja od odroczenia płatności za potwierdzoną akredytywę
5. Prowizja od odroczenia płatności za niepotwierdzoną akredytywę
6. Zmiana warunków akredytywy potwierdzonej obejmująca podwyższenie
kwoty lub wydłużenie okresu ważności
7. Zmiana inna niż określona powyżej
8. Prowizja za przeniesienie akredytywy
9. Cesja wpływów z akredytywy

wysokość uzależniona
od ryzyka kraju
200,00 PLN
wysokość uzależniona
od ryzyka kraju
150,00 PLN
0,30%
min. 500,00 PLN
300,00 PLN

od kwoty akredytywy
jednorazowo
od kompletu
dokumentów

10. Wstępne sprawdzenie dokumentów

100,00 PLN

11. Unieważnienie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy
obcej

75,00 PLN

jednorazowo

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

150,00 PLN

jednorazowo

0,50% kwartalnie /
0,20% miesięcznie,
min. 250,00 PLN

płatna z góry, za każdy
rozpoczęty 3-miesięczny
okres lub miesiąc
ważności akredytywy

0,25%
min. 250,00 PLN

od kwoty dokumentów

Rodzaj czynności / usługi
2. Akredytywa dokumentowa importowa (własna)
1. Przyjęcie zlecenia otwarcia i weryfikacja warunków akredytywy
importowej
2. Otwarcie akredytywy
3. Przyjęcie dokumentów

5. Prowizja za odroczoną płatność

0,20% miesięcznie,
min. 300,00 PLN

6. Zmiana warunków akredytywy obejmująca podwyższenie kwoty i/lub
wydłużenie okresu ważności

0,50% kwartalnie /
0,20% miesięcznie,
min. 250,00 PLN

7. Zmiana inna niż określona powyżej
8. Przygotowanie wzoru akredytywy (opłata pobierana tylko wtedy, gdy
Klient nie złoży zlecenia otwarcia akredytywy)
9. Anulowanie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy
10. Cesja dokumentów
11. Koszty SWIFT - w przypadku otwarcia akredytywy
12. Pozostałe koszty SWIFT

150,00 PLN

jednorazowo od
beneficjenta
od kwoty dokumentów
miesięcznie
płatna z góry, za każdy
rozpoczęty 3-miesięczny
okres lub miesiąc
ważności akredytywy
jednorazowo

300,00 PLN

jednorazowo

100,00 PLN
100,00 PLN
50,00 PLN
10,00 PLN

od operacji
od operacji
za komunikat otwarcia
za pozostałe komunikaty

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

100,00 PLN
0,25%
min. 100,00 PLN, max.
350,00 PLN
200,00 PLN
100,00 PLN
100,00 PLN
300,00 PLN + koszty
notarialne

jednorazowo

4. Prezentacja niezgodnych dokumentów

Rodzaj czynności / usługi
3. Inkaso dokumentowe
3.1. Inkaso dokumentowe w imporcie
1. Awizacja
2. Zapłata za dokumenty / akcept weksla
3. Cesja dokumentów
4. Zwolnienie dokumentów bez zapłaty
5. Zmiana warunków inkasa
6. Protest weksla
3.2. Inkaso dokumentowe w eksporcie
1. Realizacja zlecenia inkasowego

DNB Bank Polska S.A.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa; tel. 801 301 103, (22) 531 39 39; www.dnb.pl

50,00 EUR

0,20%

od kwoty dokumentów
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
od weksla
od kwoty dokumentów

2. Wpływ z tytułu inkasa
3. Opłata za zmianę do zlecenia inkasowego
4. Wysyłka dokumentów franco (z dyspozycją wydania ich bez zapłaty) lub
zwrotu dokumentów podawcy

min. 100,00 PLN, max.
300,00 PLN
50,00 PLN
75,00 PLN

jednorazowo
jednorazowo

100,00 PLN

jednorazowo

ROZDZIAŁ 10
POZOSTAŁE OPERACJE I CZYNNOŚCI BANKOWE
Stawka prowizji
lub opłaty
1. Wydanie dokumentów o charakterze zaświadczenia, potwierdzenia, odpisu i innych
1. Wydanie standardowego zaświadczenia o liczbie i/lub rodzajach
rachunków prowadzonych na rzecz Klienta i/lub o wysokości sald na tych
200,00 PLN
rachunkach
2. Opinia niestandardowa (zawierająca inne dane niż standardowę
350,00 PLN
zaświadczenia)
3. Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu
20,00 PLN
4. Udzielenie informacji /opinii o Kliencie / wyjaśnienia dotyczącego oceny
450,00 PLN
zdolności kredytowej Klienta
5. Wydanie wydruku historii rachunku Klienta:
1) za dowolny okres bieżącego roku
20,00 PLN
2) za dowolny okres poprzedniego roku
30,00 PLN
6. Wydanie duplikatu wyciągu z rachunku bankowego
100,00 PLN
450,00 PLN (w tym
7. Wydanie opinii dla audytora
VAT)
50,00PLN/ stronę
8. Sporządzenie odpisu umów zawartych z Bankiem i innych dokumentów
maksymalnie 500,00
PLN
Rodzaj czynności / usługi

Rodzaj czynności / usługi
2. Inne czynności
1. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym
2. Wykonanie przelewu na zlecenie i rzecz organu egzekucyjnego
3. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego
tytułu z rachunku bankowego dłużnika
4. Akumulacja wpływów, pozostawienie określonego salda
5. Cesja praw do rachunku
6. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako
zabezpieczenie należności innego banku
7.Upomnienia/ wezwania do zapłaty
1) Pisemne wezwanie do zapłaty lub upomnienie
2) Telefoniczne upomnienie/ wezwanie do zapłaty
3) Upomnienie/ wezwanie do zapłaty droga elektroniczną
w formie sms
8.Zastrzeżenie dokumentu tożsamości*
9.Dokonanie zmian w karcie wzorów podpisów
10.Wydanie świadectwa depozytowego:
1) bonów korporacyjnych
2) obligacji komunalnych
3) obligacji korporacyjnych
11.Potwierdzenie SWIFT
12.Opłata za zmianę trybu/ częstotliwości wysyłania wyciągów w Oddziale
13Usługi nieprzewidziane w Taryfie Opłat i Prowizji

Częstotliwość
naliczania opłat

od zaświadczenia
od opinii
od zaświadczenia
od informacji / opinii
za stronę
za stronę
od duplikatu
od opinii
za odpis

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

100,00 PLN
100,00 PLN
0,1% od
wyegzekwowanych
środków min 100 max
500
100,00 PLN
100,00 PLN

od jednej blokady
od przelewu
od zajęcia
od dyspozycji
od cesji
jednorazowo od
pełnomocnictwa

200,00 PLN
40,00 PLN
15,00 PLN
5,00 PLN
0,00 PLN
100,00 PLN
50,00 PLN
50,00 PLN
50,00 PLN
25,00 PLN
50,00 PLN
Ustalane indywidualnie
min 100,00 PLN

od wezwania /
upomnienia
Łącznie nie więcej niż
100 PLN
od zastrzeżenia
od zmiany
za każde świadectwo
za każde świadectwo
za każde świadectwo
jednorazowo
za zmianę
za usługę

* Usługa dostępna wyłącznie dla Klientów Banku (brak możliwości złożenia dyspozycji przez osobę nie będącą Klientem Banku).

ROZDZIAŁ 11
OPŁATY POCZTOWE I KURIERSKIE
Rodzaj czynności / usługi
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Stawka prowizji

Częstotliwość

1. Przesyłka kurierska na zlecenie Klienta (na terenie kraju; dostarczenie w
następnym dniu roboczym)*

lub opłaty

naliczania opłat

50,00 PLN

od przesyłki

* W przypadku przesyłek kurierskich związanych z czynnościami określonymi w Rozdziale 5 pkt 5 - Pozostałe opłaty kartowe, pobierane są opłaty
określone w Rozdziale 5 pkt 5.

ROZDZIAŁ 12
WYCIĄGI
Rodzaj czynności / usługi
1. Wyciągi generowanie w trybie dziennym:
1) odbierane w Oddziale Banku
2) wysyłane przez Bank pocztą
3) odbierane za pośrednictwem iNORD Business
4) wysyłane za pośrednictwem SWIFT w formacie MT940
2. Wyciągi generowanie w trybie tygodniowym:
1) odbierane w Oddziale Banku
2) wysyłane przez Bank pocztą
3) odbierane za pośrednictwem iNORD Business
4) wysyłane za pośrednictwem SWIFT w formacie MT940
3. Wyciągi generowane w trybie miesięcznym:
1) odbierane w Oddziale Banku
2) wysyłane przez Bank pocztą
3) odbierane za pośrednictwem iNORD Business
4) wysyłane za pośrednictwem SWIFT w formacie MT940

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

100,00 PLN
100,00 PLN
bez opłat
200,00 PLN

miesięcznie
miesięcznie

75,00 PLN
35,00 PLN
bez opłat
200,00 PLN

miesięcznie
miesięcznie

50,00 PLN
bez opłat
bez opłat
200,00 PLN

miesięcznie

miesięcznie

miesięcznie

miesięcznie

ROZDZIAŁ 13
PAKIETY DLA CZYNNYCH UMÓW ZAWARTYCH PRZED 01.07.2009R. ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONE OBECNIE, ALE
NIEDOSTĘPNE W OFERCIE HANDLOWEJ BANKU
Rodzaj czynności / usługi

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

1. Pakiet MAKRO
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku*
40,00 PLN
miesięcznie
3. Karta debetowa VISA Business Debetowa
* Dotyczy rachunku bieżącego i maksymalnie dwóch rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieżącego.
Stawka prowizji
Częstotliwość
Rodzaj czynności / usługi
lub opłaty
naliczania opłat
2. Pakiet PERSPEKTYWA
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku*
3. Wydawanie zaświadczeń o wysokości salda rachunku
50,00 PLN
miesięcznie
4. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających fakt posiadania rachunku
5. Udzielenie informacji/opinii o Kliencie Banku na życzenie audytora
* Dotyczy rachunku bieżącego i maksymalnie dwóch rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieżącego.
Stawka prowizji
Częstotliwość
Rodzaj czynności / usługi
lub opłaty
naliczania opłat
3. Pakiet AGRO
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
50,00 PLN
miesięcznie
3. Abonament Bankowości Elektronicznej iNORD Business
4. Przelewy do ZUS/KRUS
Rodzaj czynności / usługi
4. Pakiet DOMUS
1. Otwarcie rachunku*
2. Prowadzenie rachunku*
3. Otwarcie na życzenie Klienta i prowadzenie rachunku pomocniczego
(funduszu remontowego) po obniżonej cenie 13,00 PLN/miesięcznie
4. Raportowanie wpłat czynszów do systemu księgowego zarządcy
nieruchomości po obniżonej, negocjowanej cenie - usługa CZYNSZE
aktywowana na życzenie zarządcy

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

2,00 PLN
(15,00 PLN z
rachunkiem
pomocniczym)

miesięcznie

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

* Dotyczy jednego rachunku (rachunku funduszu eksploatacyjnego).

Rodzaj czynności / usługi
5. Pakiet MASTERDOM**
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1. Otwarcie rachunku*
2. Prowadzenie rachunku*
3. Raportowanie wpłat czynszów do systemu księgowego zarządcy
nieruchomości po obniżonej, negocjowanej cenie - usługa CZYNSZE
aktywowana na życzenie zarządcy

50,00 PLN

miesięcznie

* Dotyczy rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego otwartego do rachunku bieżącego.
** Udzielenie kredytu możliwe od chwili uruchomienia usługi i ogłoszenia w placówkach Banku w formie komunikatu.

Rodzaj czynności / usługi
6. Pakiet NGO*
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku
2. Abonament Bankowości Elektronicznej iNORD Business
3. Realizacja zleceń stałych**

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

10,00 PLN

miesięcznie

* Oferta dotyczy tylko stowarzyszeń zwykłych utrzymujących się jedynie z dobrowolnych składek członków stowarzyszenia.
** Dotyczy zleceń składanych w Oddziale Banku.

Rodzaj czynności / usługi
7. Pakiet NGO Plus*
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku**
2. Abonament Bankowości Elektronicznej iNORD Business
3. Wpłaty gotówkowe na rachunek (bez opłat)
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku (w cenie równej 75% opłaty określonej w
Taryfie)
5. Realizacja zleceń stałych***

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

25,00 PLN

miesięcznie

* Oferta dotyczy fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, organizacji politycznych i innych organizacji zrzeszających członków, organizacji
społecznych, teatrów, muzeów, publicznych placówek oświatowych (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych).
** Dotyczy rachunku bieżącego i max. 4 rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieżącego.
*** Dotyczy zleceń składanych w Oddziale Banku.

Rodzaj czynności / usługi
8. Pakiet NGO Max*
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku**
2. Abonament Bankowości Elektronicznej iNORD Business
3. Wpłaty gotówkowe na rachunek (bez opłat)
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku (w cenie równej 75% opłaty określonej w
Taryfie)
5. Przelewy krajowe na rachunki bankowe (w cenie równej 75% opłaty
określonej w Taryfie)
6. Realizacja zleceń stałych***
7. Wydanie dwóch kart debetowych Visa Business Debetowa (po spełnieniu
warunków otrzymania karty płatniczej; w cenie równej 75% opłaty
określonej w Taryfie)

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

60,00 PLN

miesięcznie

* Oferta dotyczy fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, organizacji politycznych i innych organizacji zrzeszających członków, organizacji
społecznych, teatrów, muzeów, publicznych placówek oświatowych (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych).
** Dotyczy rachunku bieżącego i max. 4 rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieżącego.
*** Dotyczy zleceń składanych w Oddziale Banku.

Rodzaj czynności / usługi
9. Pakiet NORD
1. Abonament za pakiet
2. Prowadzenie rachunku podstawowego i jednego rachunku pomocniczego
3. Abonament Bankowości Elektronicznej iNORD Business
4. Wydanie Karty debetowej VISA Business Debetowa
5. Użytkowanie Karty VISA Business Debetowa
6. Przelewy krajowe zlecone za pośrednictwem iNORD Business
7. Przelewy zagraniczne wychodzące
8. Wpłaty gotówkowe

Rodzaj czynności / usługi
10. Pakiet GOLD
1. Abonament za pakiet
2. Prowadzenie dwóch rachunków w PLN i dwóch rachunków w walutach
obcych obsługiwanych przez Bank
3. Abonament Bankowości Elektronicznej iNORD Business
4. Wydanie dwóch Kart debetowych VISA Business Debetowa
5. Przelewy krajowe zlecone za pośrednictwem iNORD Business
6. Przelewy zagraniczne wychodzące
7. Wpłaty gotówkowe
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Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

100,00 PLN
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
2,50 PLN
60,00 PLN
0,50%
min. 20,00 PLN

miesięcznie

za operację
za operację
od kwoty wpłaty

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

150,00 PLN

miesięcznie

bez opłat
bez opłat
bez opłat
1,50 PLN
30,00 PLN
0,30%

za operację
za operację
od kwoty wpłaty

min. 10,00 PLN
Rodzaj czynności / usługi
11. Pakiet SILVER
1. Abonament za pakiet
2. Prowadzenie jednego rachunku w PLN i jednego rachunku w walutach
obcych obsługiwanych przez Bank
3. Abonament Bankowości Elektronicznej iNORD Business
4. Wydanie Karty debetowej VISA Business Debetowa
5. Użytkowanie Karty debetowej VISA Business Debetowa
6. Przelewy krajowe zlecone za pośrednictwem iNORD Business
7. Przelewy zagraniczne wychodzące
8. Wpłaty gotówkowe

Rodzaj czynności / usługi
12. Pakiet agroNORD
1. Abonament za pakiet
2. Otwarcie rachunku
3. Prowadzenie rachunku
4. Abonament Bankowości Elektronicznej iNORD Business
5. Przelewy krajowy w formie papierowej w Oddziale Banku
Rodzaj czynności / usługi
13. Pakiet NGONORD*
1. Abonament za pakiet
2. Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i jednego rachunku
pomocniczego
3. Abonament Bankowości Elektronicznej iNORD Business
4. Przelewy w iNORD Business
5. Przelewy krajowy w formie papierowej w Oddziale Banku
6. Wpłata gotówkowa na rachunek w Oddziale Banku

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

125,00 PLN

miesięcznie

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
2,00 PLN
40,00 PLN
0,40%
min. 10,00 PLN

za operację
za operację
od kwoty wpłaty

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

30,00 PLN
bez opłat
bez opłat
bez opłat
15,00 PLN

miesięcznie

od przelewu

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

20,00 PLN

miesięcznie

bez opłat
bez opłat
2,00 PLN
8,00 PLN
bez opłat

od przelewu
od przelewu

* Oferta dotyczy fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, organizacji politycznych i innych organizacji zrzeszających członków, organizacji
społecznych, teatrów, muzeów, publicznych placówek oświatowych (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych).

Rodzaj czynności / usługi
14. Pakiet NGONORD Plus*
1. Abonament za pakiet
2. Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i trzech rachunków
pomocniczych
3. Abonament Bankowości Elektronicznej iNORD Business
4. Przelewy w iNORD Business
5. Przelewy krajowy w formie papierowej w Oddziale Banku
6. Wpłata gotówkowa na rachunek w Oddziale Banku

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

40,00 PLN

miesięcznie

bez opłat
bez opłat
1,00 PLN
8,00 PLN
bez opłat

od przelewu
od przelewu

* Oferta dotyczy fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, organizacji politycznych i innych organizacji zrzeszających członków, organizacji
społecznych, teatrów, muzeów, publicznych placówek oświatowych (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych).

Rodzaj czynności / usługi
15. Pakiet microNORD
1. Abonament za pakiet
2. Otwarcie rachunku
3. Prowadzenie rachunku
4. Abonament Bankowości Elektronicznej iNORD Business
5. Przelewy krajowy w formie papierowej w Oddziale Banku
Rodzaj czynności / usługi
16. Pakiet wspólnotaNORD
1. Abonament za pakiet
2. Prowadzenie jednego rachunku bieżącego i rachunku pomocniczego
3. Abonament Bankowości Elektronicznej iNORD Business
4. Przelewy w systemie Bankowości Elektronicznej iNORD Business
5. Wpłata gotówkowa na rachunek w Oddziale Banku
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Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

50,00 PLN
bez opłat
bez opłat
bez opłat
15,00 PLN

miesięcznie

od przelewu

Stawka prowizji
lub opłaty

Częstotliwość
naliczania opłat

100,00 PLN
bez opłat
bez opłat
2,00 PLN
4,00 PLN

miesięcznie

od przelewu
od wpłaty

