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TABELA OPŁAT I PROWIZJI RACHUNKÓW WALUTOWYCH
(prowadzonych w walutach EUR, USD, CHF, GBP)
dla spółek,
obowiązująca w Idea Banku od dnia 29 maja 2014 r.
Rachunek rozliczeniowy
Otwarcie rachunku rozliczeniowego

0,00 PLN

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego

0,00 PLN

Przelewy/Przelewy w systemie SWIFT i TARGET2 realizowane do innych banków krajowych i za granicę
za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej

0,00 PLN

za pośrednictwem Oddziału

4,99 PLN

za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej

4,99 PLN

za pośrednictwem Oddziału

4,99 PLN

Przelew między rachunkami prowadzonymi przez Bank

Przelew w systemie TARGET2
(tylko w EUR, opcja SHA)1
Realizacja polecenia przelewu z priorytetem zwykły
(opcja SHA,BEN),
data waluty SPOT (D+2) dla płatności w USD,
data waluty (D+1) dla płatności EUR,GBP,CHF2

za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej

Realizacja polecenia przelewu z priorytetem
przyśpieszony (opcja SHA,BEN, tylko dla płatności USD),
data waluty (D+1)

za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej

za pośrednictwem Oddziału

Realizacja polecenia przelewu z priorytetem ekspresowy
data waluty „dziś” (D) - dla płatności w EUR i USD.
Priorytet ekspresowy niedostępny dla płatności
w CHF i GBP (opcja SHA,BEN)3

za pośrednictwem Oddziału
za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej
za pośrednictwem Oddziału

0,25%
min 29,99 max 100,00 PLN
0,25%
min 29,99 max 100,00 PLN
0,25%
min 39,99 max 150,00 PLN
0,25%
min 39,99 max 150,00 PLN
0,25%
min 49,99 max 200,00 PLN
0,25%
min 49,99 max 200,00 PLN

Dodatkowa opłata dla poleceń przelewu z opcją OUR
(koszty podmiotów pośredniczących w wykonaniu polecenia przelewu lub banku odbiorcy)

70,00 PLN

Anulowanie / zwrot wykonanego przez Bank polecenia przelewu na wniosek Posiadacza Rachunku

50,00 PLN

Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Posiadacza Rachunku
(Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku)
Wystawienie, za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub Oddziału, potwierdzenia dokonania przelewu

50,00 PLN
+ koszty innych banków
0,00 PLN

Pozostałe
Opłata za wpłatę gotówkową dokonaną w oddziale
Opłata za wypłatę gotówkową dokonaną w oddziale
Opłata za nieodebranie w wyznaczonym przez Klienta terminie awizowanej kwoty gotówki w oddziale

0,0% min. 0,00 PLN
od każdej wpłaty4
0,0% min. 0,00 PLN
od każdej wypłaty4
0,2% awizowanej kwoty,
nie mniej niż 150,00 PLN4

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 zbiorczego wyciągu miesięcznego 1 raz w miesiącu na wniosek Klienta w formie papierowej
na adres korespondencyjny Klienta
Wyciąg w formie historii operacji generowanej samodzielnie przez Klienta z wykorzystaniem usługi bankowości
elektronicznej

4,99 PLN
0,00 PLN
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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)

30,00 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)

39,99 PLN
49,99 PLN

Sporządzenie zbiorczego wyciągu miesięcznego lub historii transakcji na wniosek Klienta w oddziale Banku
Opłata za nierozliczoną transakcję walutową (dotyczy klientów, którzy zawarli z Bankiem umowę o zawieranie
natychmiastowych transakcji walutowych w Idea Banku)

4,99 PLN
wysokość opłaty zależna od kwoty
transakcji oraz aktualnego kursu
walutowego Banku

Polecenie przelewu TARGET2 to przelew realizowany z datą waluty „dziś” (D) w walucie EUR i przekazywany na rachunek odbiorcy prowadzony w banku na
terytorium Unii Europejskiej (w tym do innego banku krajowego), który jest uczestnikiem systemu TARGET2.

1

Idea Bank realizuje przelew TARGET2 do banków będących uczestnikami systemu rozliczeniowego TARGET2, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:
- walutą zlecenia jest EUR,
- przelew zawiera poprawny kod BIC banku odbiorcy,
- rachunek odbiorcy jest w formacie IBAN,
- banki odbiorcy jest uczestnikiem systemu TARGET2,
- przelew jest w opcji SHA
Godziną graniczną inicjowania przelewów w systemie TARGET2 jest godz. 14:30 Dnia Roboczego. W przypadku otrzymania przelewu (zlecenia płatniczego) po
godzinie granicznej, uznaje się je za otrzymane w następnym Dniu Roboczym. Lista uczestników systemu TARGET2 znajduje się pod adresem www.ideabank.pl
	Do krajów EOG i w walucie EOG (w tym przelewów zlecanych na rachunki innych banków krajowych) możliwa jest tylko opcja SHA oraz OUR. Zlecenia płatnicze
dotyczące przelewu otrzymane po godzinie 14:30 Dnia Roboczego lub poza godzinami Dnia Roboczego uważa się za otrzymane następnego Dnia Roboczego.

2

	Do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w walucie EOG (w tym przelewów zlecanych na rachunki innych banków krajowych możliwa jest tylko
opcja SHA. Zlecenia płatnicze dotyczące przelewu otrzymane po godzinie:
a) 13:30 dla płatności w USD oraz,
b) 14:00 dla płatności w EUR,
	Dnia Roboczego lub poza godzinami Dnia Roboczego uważa się za otrzymane następnego Dnia Roboczego.

3

4

Bank nie realizuje wpłat i wypłat gotówkowych w walutach obcych. W przypadku wpłaty i wypłat gotówkowych dokonywanych na lub z rachunku prowadzonego
w walucie innej niż PLN do przewalutowania dyspozycji Bank stosuje kursy walut o których mowa poniżej.

W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu aktualnych kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów w Idea Banku. Opłaty i prowizje pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza.
Do przewalutowania dyspozycji wychodzących z rachunków walutowych Bank stosuje kursy walut określone w Tabeli Kursów Walut w Idea Banku według poniższych zasad:
a) dyspozycje wychodzące z Rachunku prowadzonego w walucie innej niż PLN na złote polskie, Bank stosuje kurs kupna waluty obcej,
b) dyspozycje wychodzące z Rachunku prowadzonego w walucie nie będącej PLN na inną walutę nie będącą PLN, Bank stosuje kurs krosowy tj. najpierw
dokonuje przewalutowania środków pieniężnych w walucie Rachunku na złote polskie na podstawie kursu kupna waluty obcej a następnie dokonuje przewalutowania środków pieniężnych w złotych polskich na walutę transakcji na podstawie kursu sprzedaży waluty obcej.
Do przewalutowania dyspozycji przychodzących na rachunki walutowe Bank stosuje następujące kursy walut określone w Tabeli Kursu Walut Idea Banku:
a) dla transakcji przychodzących na Rachunek prowadzony w walucie innej niż PLN ze złotych polskich, Bank stosuje kurs sprzedaży waluty obcej,
b) dla transakcji przychodzących na Rachunek prowadzony w walucie innej niż PLN na inną walutę nie będącą PLN, Bank stosuje kurs krosowy, tj. najpierw
dokonuje przewalutowania środków pieniężnych w walucie transakcji na złote polskie na podstawie kursu kupna waluty transakcji a następnie dokonuje
przewalutowania środków pieniężnych w złotych polskich na walutę Rachunku na podstawie kursu sprzedaży waluty Rachunku.
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