DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Nowy BFG S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-546
Warszawa, ul. ks. I.J. Skorupki 4.
Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Konto Standard
Data: 1 luty 2021 r.

Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.
Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem,
które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć
w „Taryfie Opłat i Prowizji czynności bankowe Banku Nowego BFG S.A. dla klienta detalicznego”
stanowiącej załącznik do umowy rachunku płatniczego.
Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku płatniczego

6,00 zł miesięcznie.

Usługa bankowości elektronicznej
[usługa PBSbank24]

Usługa bankowości elektronicznej PBSBank24 autoryzowana:
− tokenem programowym – 1,00 zł miesięcznie,
− za pomocą SMS – 4,00 zł miesięcznie,

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu

W placówce Banku:
1) w systemie ELIXIR - 6,00 zł,
2) w systemie SORBNET:
a. od kwoty 1 000 000,00 zł – 30,00 zł,
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b. poniżej kwoty 1 000 000,00 zł – 40,00 zł,
3) w systemie Express Elixir – 10,00 zł.
Za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej:
1) w systemie ELIXIR - 0,00 zł,
2) w systemie SORBNET (od kwoty 10 000,00 zł
do kwoty 5 000 000,00 zł) – 30,00 zł,
3) w systemie Blue Cash:
a. do kwoty 5 000,00 zł - 5,00 zł,
b. od kwoty 5 000,01 zł – 10,00 zł,
4) w systemie Express Elixir – 5,00 zł.
Polecenie przelewu wewnętrznego

Polecenie przelewu w walucie obcej

1) W placówce Banku:
a) na rachunek obcy 6,00 zł,
b) z rachunku Posiadacza na rachunek bieżący
Posiadacza prowadzony w Banku związany z
prowadzoną własną działalnością gospodarczą
– 10,00 zł,
c) na rachunek w ramach własnego modulo – 0,00
zł.
3) Za
pośrednictwem
usługi
bankowości
elektronicznej – 0,00 zł.
1) 0,2 % min 30,00 zł max. 200,00 zł od kwoty
przelewu,
2) zryczałtowane koszty banków pośredniczących
pobierane "z góry" od poleceń wypłaty – 85,00 zł,
3) opłata SWIFT – 15,00 zł1),
4) Realizacja zlecenia w trybie ekspresowym (dotyczy
przekazów w EUR, USD i GBP): 100,00 zł z datą
waluty "dziś".
5) Przekaz w Grupie BPS – 20,00 zł.
Przypis:
1)
opłaty SWIFT nie pobiera się od płatności w walucie
EUR.

Polecenie przelewu SEPA

Polecenie zapłaty

1) do banków krajowych:
a. złożone
za
pośrednictwem
usługi
bankowości elektronicznej (PBSbank24) –
10,00 zł,
b. złożone w placówce Banku – 20,00 zł.
2) do banków zagranicznych:
a. złożone
za
pośrednictwem
usługi
bankowości elektronicznej (PBSbank24) –
0,00 zł,
b. złożone w placówce Banku – 6,00 zł
3) Przekaz w Grupie BPS – 20,00 zł.
1) przyjęcie polecenia zapłaty – 4,00 zł,
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2) realizacja z rachunku Posiadacza – 0,00 zł,
3) modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty – 0,00
zł,
4) odrzucenie polecenia zapłaty z powodu braku
środków na rachunku – 1,00 zł.
Zlecenie stałe

1) W placówce Banku:
a) ustanowienie zlecenia:
− na rachunki prowadzone w Banku – 4,00 zł,
− na rachunki prowadzone w innych bankach
– 4,00 zł,
b) modyfikacja zlecenia w placówce Banku – 1,00
zł,
c) realizacja zlecenia stałego:
− na rachunki prowadzone w Banku – 0,00 zł,
− na rachunki prowadzone w innych bankach
– 0,00 zł.
3) Za
pośrednictwem
usługi
bankowości
elektronicznej:
a) ustanowienie zlecenia – 0,00 zł,
b) realizacja zlecenia stałego - 0,00 zł.

Karty i gotówka
Wpłata gotówki

Wypłata gotówki

0,00 zł

1) W placówce Banku:
a) w dowolnej kwocie awizowane pisemnie lub za
pośrednictwem usługi PBSbank24 do godz.
10:00 na co najmniej jeden dzień roboczy przed
dniem wypłaty - 0,00 zł / 0,4% od całej kwoty
min. 10 zł1),
b) w trybie natychmiastowej wypłaty tj. wypłaty
nieawizowane pisemnie lub za pośrednictwem
usługi PBSbank24 do godz. 10:00 na co
najmniej jeden dzień roboczy przed dniem
wypłaty:
− dokonywane w ciągu jednego dnia w łącznej
kwocie nie przekraczającej 20 000,00 zł
w Oddziałach lub 5 000,00 zł w Punktach Obsługi
Klienta – 0,00 zł /0,4% od całej kwoty min. 10 zł1),
− dokonywane w ciągu jednego dnia w łącznej
kwocie
przekraczającej
20
000,00
zł
w Oddziałach lub 5 000,00 zł w Punktach Obsługi
Klienta - 0,4%/0,8 % od całej kwoty min. 10 zł2),
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c) Wypłaty
awizowane,
nieodebrane
w wyznaczonym terminie – 1,0% od całej kwoty
Przypisy:
1)
Prowizja
w określonej
Klienta.
2)
Prowizja
w określonej
Klienta

w wysokości 0,4% dotyczy wypłat
strukturze nominałowej wskazanej przez
w wysokości 0,8% dotyczy wypłat
strukturze nominałowej wskazanej przez

2) W bankomatach Banku – 0 zł
3) W bankomatach wskazanych na stronie
internetowej Banku – 1,50 zł
4) w bankomatach innych banków w kraju – 3,5%
min. 7,00 zł,
3) W punktach akceptujących kartę w kraju – 3,5%
min. 7,00 zł.
Wydanie karty płatniczej

0,00 zł

Obsługa karty debetowej

VISA Classic zbliżeniowa – 0,00 zł / 5,00 zł
miesięcznie.
Opłaty są pobierane jeżeli wartość transakcji
bezgotówkowych w danym miesiącu rozliczeniowym nie
wyniesie co najmniej: 500,00 zł.

Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych.

0,00 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych

Obsługa karty kredytowej

1) W bankomatach - 3,5% od kwoty wypłaty min. 7,00
zł,
2) W punktach akceptujących kartę - 3,5% od kwoty
wypłaty min. 7,00 zł.
Usługa nie jest dostępna.
Karta kredytowa wydawana jest przez Bank niezależnie
od posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego.

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Kredyt w rachunku płatniczym

Za udzielenie limitu w ROR - 2,0% od kwoty
udzielonego limitu min. 50,00 zł.

Inne usługi
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Powiadamianie SMS [PBS-SMS]

0,35 zł za każdy SMS.

Usługa bankowości telefonicznej
[Tele-PBS]

0,00 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku

10,00 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji

1) Wyciągi do ROR (dzienne, miesięczne):
a) dostępne za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej/wysyłane drogą
elektroniczną - 0zł
b) wysyłane pocztą - 10 zł
c) odbierane w placówce Banku - 0 zł1)/10 zł
3) Zestawienia transakcji płatniczych dla kart
debetowych:
a) generowanie zestawienia transakcji na
życzenie Posiadacza rachunku za okres
przez niego wskazany – 20,00 zł
b) Mini wyciąg generowany w bankomacie
Banku – 2,00 za wyciąg,
c) Mini wyciąg generowany w bankomacie
Santander Bank Polska S.A. – 3,00 zł za
wyciąg.
6) Zestawienia obrotów w formie wydruku
komputerowego
historia
rachunku:
jednorazowo 30,00 zł (Opłaty nie pobiera się
jeżeli odpis sporządzony jest na zlecenie
podmiotu, który został upoważniony do
uzyskania w/w informacji na mocy przepisów
ustawy - dot. dostępu do tajemnicy bankowej).
Przypis:
1)
Dotyczy wyciągu miesięcznego dla klientów nieposiadających usługi bankowości elektronicznej

Glosariusz pojęć zastosowanych w Dokumencie dotyczącym opłat
Prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na
rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz
wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego
konsumenta.
Usługa bankowości elektronicznej [usługa PBSbank24/PBSbank24] - usługa polegająca na
dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku
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płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu
karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
Polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.
o usługach płatniczych (tj. usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego Odbiorcy
w przypadku, gdy Transakcja płatnicza z rachunku płatniczego Płatnika jest dokonywana przez Bank
jako dostawcę usług płatniczych, prowadzącego rachunek płatniczy Płatnika na podstawie
dyspozycji udzielonej przez Płatnika) z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, plecenia
przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
Polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca
na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi
przez tego samego dostawcę (Bank).
Polecenie przelewu w walucie obcej - usługa inicjowana przez płatnika polegająca
na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy
na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.
Polecenie przelewu SEPA - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu
przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy
odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego
obszaru płatności w euro (SEPA).
Polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.
o usługach płatniczych tj. usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą Rachunku
płatniczego Płatnika na skutek Transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej
na podstawie zgody, której Płatnik udzielił Odbiorcy, dostawcy Odbiorcy lub dostawcy Płatnika.
Zlecenie stałe - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków
pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
Wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta
za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy (Banku).
Wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta
za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy (Banku).
Wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2
pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Obsługa karty debetowej - usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której
mowa w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, jeżeli kwota każdej
transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych
przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym
wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.

6

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
- usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta
na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę
lub w placówce dostawcy.
Obsługa karty kredytowej - usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej,
o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, jeżeli kwota
każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy.
Kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych tj. kredyt w rachunku oszczędnościowo
– rozliczeniowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 ustawy o kredycie konsumenckim (kredyt w rachunku
oszczędnościowo – rozliczeniowym – umowa kredyt, na mocy której Bank umożliwia konsumentowi
dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone
na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym konsumenta) oraz kredyt płatniczy,
o którym mowa w art. 74 ust.3 ustawy o usługach płatniczych.
Powiadamianie SMS [[BS-SMS]- usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących
rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.
Usługa bankowości telefonicznej [TELE-PBS] - usługa polegająca na dostępie do rachunku
płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności
sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu
przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku
płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi.
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca
na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji
wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo
elektronicznej.
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