Документ щодо зборів

Назва суб'єкта, який веде рахунок: VeloBank S.A.
Назва рахунку: Рахунок «Прості правила»
Дата: 01.01.2022 р.
■

У цьому документі міститься інформація про банківські збори за користування
послугами, пов’язаними з платіжним рахунком. Він дозволить вам порівняти ці
збори з іншими зборами на інших рахунках.

■

Крім того, за користування послугами, пов’язаними з цим рахунком, які не вказані в
цьому документі, може стягуватися збір. Повну інформацію можна знайти в таблиці
зборів та комісій для індивідуальних клієнтів VeloBank S.A.. Платіжні рахунки в
злотих та інших валютах, Депозити та Кредит на платіжному рахунку.

■

Також доступний безкоштовний глосарій термінів, які використовуються в цьому
документі.

Послуга

Збір

Загальні послуги, пов'язані з рахунком

ведення платіжного
рахунку

щомісячний збір
у випадку, коли в попередньому місяці було виконано
мін. 5 безготівкових операцій
Будь-яка безготівкова операція, здійснена за допомогою
дебетової картки, виданої на Особистий рахунок або
будь-яким іншим альтернативним безготівковим
способом оплати, наприклад BLIK, вважається
безготівковою операцією.
річний збір загалом
щомісячний збір
для клієнтів, які не виконали вищевказану умову
річний збір загалом
якщо умова не виконується протягом жодного місяця
щомісячний збір
для клієнтів віком до 26 років
річний збір загалом

0 злотих

0 злотих
9 злотих
108 злотих
0 злотих
0 злотих

Платежі (крім платіжних карток)
доручення на переказ

у відділенні Банку:
через Інтернет-банкінг/ Мобільний банкінг
за допомогою Послуги телефонного банкінгу.
доручення на переказ в євро на банківські рахунки в
країнах ЄЕЗ, крім доручення на переказ SEPA

10 злотих
0 злотих
2 злотих
у відділенні Банку:
10 злотих через
Послугу
телефонного
банкінгу: 2 злотих
через Інтернет-
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банкінг та Мобільний
банкінг: 0 злотих
доручення на переказ у валюті ЄВРО, крім банківських
рахунків у країнах ЄЕЗ, за винятком доручення на
переказ SEPA

0,20% від суми
операції, мін. 30
злотих, макс.
250 злотих

доручення на переказ у злотих іноземним банкам

0,20% від суми
операції, мін. 30
злотих, макс.
250 злотих

доручення на переказ в іноземній валюті (крім ЄВРО) в
іноземні банки

0,20% від суми
операції, мін. 30
злотих, макс.
250 злотих

миттєвий переказ Express Elixir

5 злотих

доручення на переказ SORBNET на суму менше 1
мільйона злотих

20 злотих

Доручення на переказ SORBNET на суму від 1 млн.
злотих

10 злотих

доручення на переказ
SEPA

у відділенні Банку: 10 злотих через Послугу телефонного банкінгу: 2 злотих,
через Інтернет-банкінг та Мобільний банкінг: 0 злотих

доручення на внутрішній
переказ

0 злотих або у відділенні банку 10 злотих Збір за доручення на внутрішній
переказ не стягується за переказ на інший рахунок або кредит, що ведеться
для того самого Власника, а також за придбання інвестиційних продуктів,
придбаних через Банк.

доручення на переказ в
інозменій валюті

0,20% від суми операції, мін. 30 злотих, макс. 250 злотих

прямий дебет

0 злотих

постійне доручення

0 злотих

Картки і готівка
транскордонна платіжна
операція з
використанням дебетової
карти для безготівкових
розрахунків

збір не стягується

транскордонна платіжна
операція з
використанням дебетової
карти для розрахунків
готівкою

4,5% від суми операції, мін. 2 USD / 2 GBP / 2 CHF
Інші валюти: 0 злотих
Комісійні в доларах США, фунтах стерлінгів і швейцарських франках
стягуються у випадку операцій Карткою, виданою до Рахунку «Прості
правила», виконуваних з рахунку «Валютний рахунок», що ведеться в даній
валюті.

видача платіжної картки

обслуговування
дебетової картки

видача та поновлення дебетової платіжної картки
Збір за видачу або поновлення картки з зображенням,
відмінним від стандартного, не стягується з клієнтів
віком до 26 років та з картки, виданої до 31.12.2021, яка
буде продовжена на наступний термін дії.
щомісячний збір
у випадку, коли в попередньому місяці було виконано
мін. 5 безготівкових операцій
Будь-яка безготівкова операція, здійснена за допомогою
дебетової картки, виданої на Особистий рахунок або
іншим альтернативним безготівковим способом оплати,
наприклад, BLIK, вважається безготівковою операцією.
річний збір загалом
щомісячний збір
для клієнтів, які не виконали вищевказану умову
річний збір загалом
якщо умова не виконується протягом жодного місяця
щомісячний збір
для клієнтів віком до 26 років

0 злотих / 10 злотих
за картку із
зображенням,
відмінним від
стандартного
0 злотих

0 ЗЛОТИХ
5 злотих
60 ЗЛОТИХ
0 злотих
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річний збір загалом
обслуговування
кредитної картки

зняття готівки

послуга недоступна

у Банку

0 злотих за перше
зняття за
календарний місяць,
10 злотих за
наступні зняття в
календарному місяці

за межами території Держав-членів у банкоматах та
інших пристроях Комісія в євро, доларах США, фунтах
стерлінгів, швейцарських франках стягується у випадку
операцій Карткою, виданою до Рахунку «Прості
правила», виконуваних з рахунку «Валютний рахунок»,
що ведеться в даній валюті.

4,5% від суми
операції, мін. 10 зл /
2 зл 2
USD / 2 GBP /
2 CHF

банкомати мережі Planet Cash
банкомати інших мереж Польщі

у Банку

внесення готівки
в депозитних банкоматах за межами відділення Банку
в депозитних банкоматах у відділенні Банку
Кредити на платіжному рахунку та супутні послуги
кредит на платіжному
рахунку

0 злотих

комісія за надання
комісія за продовження
комісія за збільшення суми

0 злотих
3,5% від суми
операції, мін. 5
злотих
0 злотих за перший
платіж за
календарний місяць,
10 злотих за
наступні платежі в
календарному місяці
0,8% від суми
внесення, мін. 1
злотих
0 злотих
0 злотих
2,5% від наданого
ліміту, мін. 69 злотих
2,5% від суми
підвищення ліміту,
мін. 69 злотих

Інші послуги
складання переліку
платіжних операцій

Складання переліку платіжних операцій / копії виписки з
платіжного рахунку

19,99 злотих

Підготовка збірної місячної виписки 1 раз на місяць в
електронному вигляді в Інтернет-банкінгу

0 злотих

Підготовка місячної збірної виписки 1 раз на місяць з
особистим отриманням у відділенні Банку

0 злотих

Підготовка збірної місячної виписки один раз на місяць,
у тому числі надсилання її листом
видача довідки про
платіжний рахунок

2,99 злотих
20 злотих

послуга телефонного
банкінгу

збір не стягується

послуга електронного
банкінгу

збір не стягується

Пакет послуг

Збір

SMS-повідомлення
[Інформація по SMS]

Пакет 30 SMS та e-mail - необмежений Щомісячний збір
Збір не стягується за календарний місяць, в якому
Пакет був активований вперше.
Річний збір загалом

5 злотих
55 злотих в перший
рік 60 злотих у
другому та
наступних роках
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Збір за послуги, що перевищує узгоджену кількість послуг, нараховується окремо.
Інформація про додаткові послуги
Інформація про збори за послуги, що перевищують кількість послуг, що охоплюються пакетом послуг (крім
зборів, зазначених вище).
Послуга
Збір
SMS-повідомлення
[Інформація по SMS]

SMS-повідомлення поза пакетом

0,29 злотих

Безкоштовний глосарій термінів, які використовуються в цьому документі
(створений на підставі Постанови Міністра розвитку та фінансів від 14 липня 2017
року про перелік представницьких послуг, пов’язаних з платіжним рахунком)
1)

кредит на платіжному рахунку - послуга, зазначена у ст. 2 п. 16b Закону від
19.08.2011 р. про платіжні послуги, надалі – «Закон»;

2)

доручення на переказ - послуга, зазначена у ст. 3, п. 4 Закону, за винятком
доручення на внутрішній переказ, доручення на переказ SEPA та доручення на
переказ в іноземній валюті.

3)

доручення на переказ SEPA - ініційована платником послуга, яка полягає в переказі
коштів у євро з платіжного рахунку платника на платіжний рахунок одержувача,
якщо обидва або один із постачальників здійснюють діяльність на території Єдиної
зони платежів у євро (SEPA);

4)

доручення на внутрішній переказ - ініційована платником послуга, яка полягає у
забезпеченні переказу грошових коштів між платіжними рахунками, які веде той
самий постачальник;

5)

доручення на переказ в іноземній валюті - ініційована платником послуга, яка
полягає у забезпеченні переказу коштів з національного платіжного рахунку
платника,

відкритого

у

постачальника,

на

внутрішній

платіжний

рахунок

одержувача, відкритий у постачальника, у валюті, відмінній від злотих та євро;
6)

прямий дебет - послуга, зазначена у ст. 3, п. 2 Закону;

7)

SMS-повідомлення - послуга для передачі повідомлень, що стосуються платіжного
рахунку, через SMS;

8)

ведення платіжного рахунку - послуга, що полягає у веденні платіжного рахунку для
споживача, що дозволяє зберігати грошові кошти споживача та здійснювати
платіжні операції, включаючи послугу відкриття або закриття платіжного рахунку
споживача;

9)

складання переліку платіжних операції - ініційована платником послуга, яка полягає
у складанні постачальником, який веде платіжний рахунок, переліку операцій,
здійснених у рамках платіжного рахунку за даний період, у паперовій або
електронній формі;

4

10)

транскордонна платіжна операція з використанням дебетової картки для
безготівкових розрахунків - послуга, яка полягає у виконанні безготівкових
розрахункових операцій з використанням дебетової карти на території іншої
держави-члена з фізичним використанням карти та без фізичного використання
карти;

11)

транскордонна платіжна операція з використанням дебетової картки для готівкових
розрахунків - послуга, яка полягає у знятті грошових коштів з платіжного рахунку
споживача на території іншої держави-члена за допомогою пристрою для зняття
коштів або в установі постачальника;

12)

видача платіжної картки - послуга видачі платіжної картки, зазначена у ст. 2, п. 15а
Закону;

13)

обслуговування

дебетової

картки

-

послуга,

що

дозволяє

платнику

використовувати платіжну картку, зазначену у ст. 2, п. 15а Закону, якщо сума кожної
операції, здійсненої з використанням картки, списується з балансу платіжного
рахунку платника.
14)

послуга кредитної картки - послуга, що дозволяє платнику використовувати
платіжну картку, зазначену у ст. 2 пункту 15а Закону, якщо сума кожної операції,
здійсненої з використанням картки, зменшує встановлений кредитний ліміт;

15)

видача довідки про наявний платіжний рахунок - послуга, яка полягає у видачі
довідки з інформацією про платіжний рахунок, або послуги, що надаються
споживачеві, постачальником, який веде платіжний рахунок;

16)

зняття готівки - послуга, яка полягає у знятті готівки з платіжного рахунку споживача
за

допомогою пристрою,

що забезпечує таке зняття,

або у відділенні

постачальника;
17)

внесення готівки - послуга, яка полягає в переказі готівки на платіжний рахунок
споживача за допомогою пристрою, що забезпечує таке внесення, або в установі
постачальника;

18)

послуга телефонного банкінгу - послуга, яка полягає у доступі до платіжного
рахунку по телефону через гарячу лінію постачальника, що дозволяє, зокрема,
перевірити баланс платіжного рахунку або подати інші види розпоряджень до
рахунку.

19)

послуга електронного банкінгу - послуга, яка полягає у доступі до платіжного
рахунку через Інтернет, що дозволяє перевірити залишок на платіжному рахунку,
змінити ліміти на безготівкові розрахунки та операції з використанням дебетової
картки або надати іншого виду розпорядження щодо рахунку;
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20)

постійне доручення - ініційована платником послуга, що полягає в циклічному
переказі коштів у визначеній сумі з платіжного рахунку платника на платіжний
рахунок одержувача.
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