Duma Przedsiębiorcy

1/3

TABELA OPŁAT I PROWIZJI – KONTO Z TABLETEM1
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
obowiązująca w Idea Bank od dnia 30 stycznia 2014 r.
Wysokość opłat

Rachunek rozliczeniowy
Otwarcie rachunku rozliczeniowego

0,00 PLN

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego

0,00 PLN2

Przelewy
Przelew między rachunkami Banku:

Przelew w systemie Elixir:

elektroniczny

0,00 PLN

za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej
lub za pośrednictwem oddziału

4,99 PLN

elektroniczny

0,00 PLN

za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej
lub za pośrednictwem oddziału

4,99 PLN

dla kwoty poniżej 1 000 000,00 PLN

29,00 PLN

Przelew w systemie SORBNET3:
dla kwoty 1 000 000,00 PLN i wyższej

Przelew zagraniczny oraz przelew walutowy4:

zwykły

100,00 PLN

przyspieszony

150,00 PLN

ekspresowy

200,00 PLN

Wystawienie, za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub oddziału, potwierdzenia dokonania przelewu
Złożenie zlecenia przekazu środków na telefon
przy pomocy Bankowości Internetowej (HalCash):

0,00 PLN

4,99 PLN

złożenie zlecenia w którym nie doszło do wypłaty

1,00 PLN

złożenie zlecenia, w wyniku którego doszło do wypłaty

5,00 PLN

Zlecenie stałe
Utworzenie zlecenia stałego

0,00 PLN

Zmiana zlecenia stałego

0,00 PLN

Utworzenie zlecenia stałego za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub oddziału

4,99 PLN

Zmiana zlecenia stałego za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub oddziału

4,99 PLN

Realizacja zlecenia stałego

1,00 PLN

Karty debetowe
Opłata za wydanie karty

0,00 PLN

Miesięczna opłata za obsługę karty

0,00 PLN5

Wypłata gotówki z bankomatów w oddziałach Idea Bank

0,00 PLN

Wypłata gotówki w bankomatach w kraju

4,99 PLN
2% kwoty transakcji,
nie mniej niż 10,00 PLN

Wypłata gotówki za granicą
Zmiana numeru PIN

2,49 PLN

Sprawdzenie dostępnego salda w bankomatach

2,49 PLN
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wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju
Pakiet miesięczny all inclusive dokonywanie
bez dodatkowych opłat:

wypłat i wpłat gotówkowych w oddziale Idea Banku

9,00 PLN6

wpłat gotówki w wyznaczonych wpłatomatach
lub bankomatach
Prowizja od transakcji bezgotówkowych

0,00 PLN

Zastrzeżenie karty

0,00 PLN

Pozostałe
0,3%, min. 5,00 PLN
od każdej wpłaty7
0,3%, min. 5,00 PLN
od każdej wypłaty7

Opłata za wpłatę gotówkową dokonaną w oddziale
Opłata za wypłatę gotówkową dokonaną w oddziale
Opłata za wpłatę gotówkową dokonaną w wyznaczonych wpłatomatach lub bankomatach
Opłata za nieodebranie w wyznaczonym przez Klienta terminie awizowanej kwoty gotówki w oddziale

0,5% od każdej wpłaty8
0,2% awizowanej kwoty,
nie mniej niż 150,00 PLN

Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku bankowym na wskazany dzień

29,99 PLN

Dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów bankowych, dokumentów tożsamości itp. (od każdego dokumentu)

14,99 PLN

Wydanie opinii bankowej

49,99 PLN

Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego lub odpisu jednego dokumentu księgowego (od odpisu)

19,99 PLN

Sporządzenie i wysłanie, na wniosek Klienta, zbiorczego wyciągu miesięcznego w formie papierowej 1 raz w miesiącu
na adres korespondencyjny Klienta

4,99 PLN

Wyciąg w formie historii operacji generowanej samodzielnie przez Klienta z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej

0,00 PLN

Usługa dostępu do konta z wykorzystaniem kanałów elektronicznych

0,00 PLN

Dokonanie / odwołanie blokady na rachunku bankowym

49,99 PLN

Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za bieżący / każdy poprzedni rok

49,99 PLN

Wysłanie informacji o powstaniu niedozwolonego salda debetowego

15,00 PLN

Wysłanie wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty (pobierane od każdej wysyłki)
Opłaty za pisma wysyłane dla pojedynczej umowy Klienta nie mogą w miesiącu przekroczyć kwoty 300 PLN
Obsługa tytułów egzekucyjnych i zajęć komorniczych
Opłata pobierana za każdą przekazaną kwotę (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny
Opłata za ustalenie przez Bank nowego adresu Klienta (na skutek niewykonania przez Klienta obowiązku poinformowania
Banku o zmianie danych adresowych)
Sporządzenie zbiorczego wyciągu miesięcznego lub historii transakcji na wniosek Klienta w oddziale Banku

30,00 PLN
39,99 PLN
49,99 PLN
4,99 PLN

Tabela Opłat i Prowizji dotyczy Konta z Tabletem w ramach promocji pod nazwą „Konto z Tabletem”.		
W wypadku wykonania co miesiąc transakcji kartą płatniczą wydawaną do rachunku rozliczeniowego Konto z Tabletem na kwotę nie niższą niż 500,00 PLN
oraz zapewnienia wpływów na rachunek rozliczeniowy Konto z Tabletem w ramach Promocji „Konto z Tabletem” na łączną kwotę nie niższą niż 1000,00 PLN
opłata za prowadzenie konta wynosi 0,00 PLN. W wypadku niespełnienia co najmniej jednego z warunków wymienionych w poprzednim zdaniu opłata za prowadzenie konta wynosi za dany miesiąc kalendarzowy 19,99 PLN. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu Karty Płatniczej muszą zostać rozliczone (zaksięgowane)
w danym miesiącu kalendarzowym.
3
System SORBNET – system obsługi rachunków bankowych prowadzonych w centrali Narodowego Banku Polskiego, w którym dokonywane są rozrachunki międzybankowe w złotych, umożliwiający dokonywanie przelewów w czasie rzeczywistym. Przelewy w systemie SORBNET są wykonywane wyłącznie za pośrednictwem
Bankowości Telefonicznej lub za pośrednictwem oddziału.
4
Przelewy zagraniczne i przelewy walutowe są wykonywane wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub za pośrednictwem oddziału.		
5
W wypadku wykonania i rozliczenia co miesiąc transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą, wydawaną do rachunku rozliczeniowego Konto z Tabletem, na łączną
kwotę nie niższą niż 500,00 PLN opłata za obsługę karty wynosi 0,00 PLN.
	W wypadku kiedy łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za obsługę karty wynosi 4,99 PLN. Transakcje
bezgotówkowe przy użyciu Karty Płatniczej muszą zostać rozliczone (zaksięgowane) w danym miesiącu kalendarzowym.
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Aktywacja pakietu miesięcznego all inclusive możliwa jest po uprzednim złożeniu dyspozycji przez Klienta poprzez Bankowość Telefoniczną lub w oddziale Idea
Banku. Opłata pobierana jest miesięcznie, od miesiąca następującego po miesiącu w którym klient złożył dyspozycje. Lista wyznaczonych wpłatomatów oraz bankomatów umożliwiających dokonywanie wpłaty gotówkowej, dostępna jest na stronie internetowej Banku www.ideabank.pl
Opłata nie jest pobierana w przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji aktywacji pakietu miesięcznego all inclusive.
Lista wyznaczonych wpłatomatów oraz bankomatów umożliwiających dokonywanie wpłaty gotówkowej, udostępniona jest na stronie internetowej Banku, pod
adresem www.ideabank.pl.
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