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Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty 
oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych

Obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

DZIAŁ I. PRODUKTY W OFERCIE

Rozdział 1. Konto osobiste

Lp. TYTUŁ PROWIZYJNY Konto Optymalne Konto Maksymalne 

Konto Premium 
(do tego planu taryfowego 

należy także plan 
obsługiwany  

do dnia 21-06-2018  
pod nazwą Pakiet XL)

Bankowość Prywatna 

Konto Osobiste

1. Prowadzenie Konta Osobistego w PLN (miesięcznie) 0 zł 0 zł 24,5 zł lub 0 zł 1) 0 zł

2. Pakiet Bankowości Prywatnej (kwartalnie) – – – 240 zł 2)

Karta debetowa – Posiadacz

3. Obsługa karty debetowej (miesięcznie) 0 zł 12 zł lub 0 zł 3) 0 zł 0 zł

4. Obsługa Nośnika Zbliżeniowego (miesięcznie) 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł

Karta debetowa – Pełnomocnik

5. Obsługa karty debetowej (miesięcznie) 7 zł 7 zł 7 zł 0 zł

6. Obsługa Nośnika Zbliżeniowego (miesięcznie) 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł

Wypłaty z bankomatów

7. Zlokalizowanych na terenie oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas, w tym wypłata BLIK 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

8. Planet Cash w Polsce 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

9. Pozostałych w Polsce 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł

10. Wypłata BLIK z bankomatów Planet Cash w Polsce oznaczonych znakiem systemu BLIK 5 zł 4) 5 zł 4) 5 zł 4) 5 zł 4)

11. Wypłata BLIK z pozostałych bankomatów w Polsce oznaczonych znakiem systemu BLIK 5 zł 4) 5 zł 4) 5 zł 4) 5 zł 4)

12. Grupy BNP Paribas za granicą 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

13. W ramach Global Alliance za granicą 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

14. Pozostałych bankomatów za granicą 10 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pozostałe operacje kartą debetową (z wyłączeniem Nośnika Zbliżeniowego)

15. Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

16. Płać kartą i wypłacaj 1 zł 1 zł 0 zł 0 zł

Przelewy w PLN: krajowe, na rachunki w Banku, w tym własne, zlecenia stałe, polecenia zapłaty
Przelewy w walucie obcej: na rachunki w Banku, w tym własne

17. W Systemie Bankowości Internetowej / Bankofonie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

18. W oddziale / Centrum Telefonicznym 6 zł 6 zł 0 zł 0 zł

19. Realizacja zlecenia stałego / obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

20.
Przelew natychmiastowy  
(tylko przelew krajowy w PLN w Systemie Bankowości Internetowej)

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł

Operacje gotówkowe w PLN i walucie obcej w oddziale Banku

21. Wpłata gotówki we wpłatomacie zlokalizowanym na terenie oddziału Banku, w tym wpłata BLIK 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

22. Wpłata gotówki – pierwsza w miesiącu 10 zł 0 zł 0 zł 0 zł

23. Wpłata gotówki – druga i kolejne w miesiącu 10 zł 10 zł 0 zł 0 zł

24. Wypłata gotówki – pierwsza w miesiącu 10 zł 5) 0 zł 0 zł 0 zł

25. Wypłata gotówki – druga i kolejne w miesiącu 10 zł 5)

10 zł 5) 
dla kwoty do 1 000 zł 

0 zł  
dla kwoty powyżej 

1 000 zł

0 zł 0 zł

1) Konto Premium: 0 zł, gdy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty:
1) łączna kwota wpływów na to Konto Osobiste i Rachunek Walutowy w Banku prowadzony w ramach tej samej Umowy wyniosła min. 7 500 zł, przy czym w przypadku wpływów w walucie obcej – 

po przeliczeniu na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla tej waluty w dniu zaksięgowania wpływu, z wyłączeniem wpływów pochodzących z:
a) innych rachunków tego samego Posiadacza lub innych rachunków klientów detalicznych prowadzonych w Banku,
b) rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi,
c) rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima,
lub

2) Saldo Oszczędności Posiadacza wyniosło min. 100 000 PLN.
 Saldo Oszczędności – średnia miesięczna wartość środków pieniężnych Posiadacza w złotych lub w walucie obcej (liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych w okresie od 1. do ostatniego 

dnia danego miesiąca, ustalonych na koniec każdego dnia, przy czym w przypadku sald w walucie obcej – po przeliczeniu na koniec każdego dnia na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla 
danej waluty w danym dniu, dzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu) ulokowanych w następujących formach:
a) w Banku na Kontach Osobistych (indywidualnych i wspólnych) oraz w innych produktach oszczędnościowych, lokacyjnych i inwestycyjnych oferowanych przez Bank, w tym na:

– Rachunkach Walutowych, 
– Rachunkach Oszczędnościowych, w tym na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE),
– Lokatach Terminowych, w tym na lokatach inwestycyjnych,

b) w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, z którymi Bank posiada obowiązującą umowę dystrybucyjną oraz nabytych 
przez Posiadacza za pośrednictwem Banku, z uwzględnieniem planów systematycznego oszczędzania, z wyłączeniem: BlackRock, BNP Paribas Investment Partners,
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 z wyłączeniem polisostruktur (Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych), środków ulokowanych w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima lub za pośrednictwem serwisu www.bgzoptima.pl, 
środków i papierów wartościowych znajdujących się na rachunkach Biura Maklerskiego Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz produktów, z jakich Posiadacz korzysta w Banku w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą lub zawodową

 lub
3) w przypadku, gdy Posiadacz ma zawartą również Umowę ramową o świadczenie usług Bankowości Prywatnej.

2) Bankowość Prywatna: opłata za Pakiet Bankowości Prywatnej dotyczy klientów, którzy zawarli „Umowę ramową o świadczenie usług Bankowości Prywatnej”. Opłata za Pakiet Bankowości Prywatnej zostanie 
zniesiona, jeżeli klient będzie korzystał z usług doradztwa inwestycyjnego w ramach Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. lub zarządzania portfelami instrumentów finansowych w ramach Biura 
Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. lub TFI BGŻ BNP Paribas Polska S.A.

3) Konto Maksymalne: opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy:
1) Posiadacz nie ukończył 26. roku życia lub 
2) wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową, której opłata dotyczy, wyniesie min. 300 zł w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty. Zwroty transakcji pomniejszają 

wartość dokonanych transakcji kartą debetową uprawniających do zwolnienia z opłaty.
4) Do 31 stycznia 2019 r. obowiązuje opłata 0 zł.
5)  Opłata nie jest pobierana w przypadku niedostępności bankomatu przy oddziale Banku.

Rozdział 2. Rachunki Oszczędnościowe 

Lp. TYTUŁ PROWIZYJNY Konto Dobrze Oszczędnościowe Rachunek Oszczędnościowy Sejf Autooszczędzanie

1. Pierwszy/a w miesiącu przelew/wypłata gotówkowa 0 zł 0 zł 0 zł

2.

Kolejny/a w miesiącu:

1) przelew w PLN na rachunki własne Posiadacza, realizowany przez:

a) oddział Banku 10 zł 10 zł 0 zł

b) System Bankowości Internetowej / Centrum Telefoniczne / Bankofon 0 zł 0 zł 0 zł

2) przelew w PLN krajowy (dotyczy także przelewów do ZUS i US), realizowany przez:

a) oddział Banku 10 zł 10 zł –

b) System Bankowości Internetowej 10 zł 0 zł –

c) Centrum Telefoniczne / Bankofon 10 zł 10 zł –

3) wypłata gotówkowa 10 zł 10 zł –

3.

Przelew w walucie obcej: na rachunki w Banku, w tym własne, realizowany przez:

a) oddział Banku 10 zł 10 zł –

b) System Bankowości Internetowej 0 zł 0 zł –

4. Wpłata gotówkowa 0 zł 0 zł –

Rozdział 3. Rachunki Walutowe i Rachunki Portfelowe

Lp.  TYTUŁ PROWIZYJNY Rachunek Walutowy Rachunek Portfelowy

1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 0 zł 0 zł

2.

Przelewy w PLN i walucie obcej na rachunki w Banku, w tym własne 

Przelew krajowy w PLN 

Zgodnie z Planem Taryfowym dla Konta Osobistego 

6 zł w oddziale / 0 zł w Systemie Bankowości 
Internetowej – jeśli klient nie posiada Konta 

Osobistego

0 zł

3. Wpłata i wypłaty gotówki 0 zł –

4.
Przelewy w USD lub EUR na rachunki mBanku w ramach usługi DPM (dotyczy rachunków 
portfelowych)

0 zł 0 zł 

DZIAŁ II. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KONT OSOBISTYCH, RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, 
RACHUNKÓW WALUTOWYCH I RACHUNKÓW PORTFELOWYCH (DOTYCZĄ WSZYSTKICH PRODUKTÓW I PLANÓW TARYFOWYCH – 
W OFERCIE I OBSŁUDZE)

Czynności związane z obsługą rachunku zlecane pisemnie, ustnie, e-mailem, telefonicznie lub faksem, o ile umowa dopuszcza taką formę

1.
Pełnomocnictwo:
– ustanowienie (opłaty nie pobiera się, jeśli pełnomocnictwo jest ustanawiane przy zawieraniu umowy)
– zmiana (w tym odwołanie pełnomocnika i wskazanie innego)

0 zł – Bankowość Prywatna
25 zł – pozostali klienci

2. Zmiana Planu Taryfowego

3.
Przekształcenie konta indywidualnego we wspólne, wspólnego w indywidualne, dodanie lub odjęcie współposiadacza rachunku wspólnego 
(niedostępne, jeśli którykolwiek z klientów posiada produkt kredytowy, kartę kredytową, rachunek IKE lub blokadę z tytułu zajęcia komorniczego)

4. Zlecenie stałe – złożenie, modyfikacja 

5. Polecenie zapłaty – przyjęcie, zmiana 

6. Dyspozycja na wypadek śmierci – przyjęcie, zmiana

7. Zawiadomienie o odmowie wykonania zlecenia przekazane telefonicznie

8.
Powtórny wyciąg z konta (kopia przesłanego lub udostępnionego elektronicznie), zestawienie historii rachunku.
Cena dotyczy do 20 stron dokumentu, powyżej ustalana indywidualnie

9. Kopia potwierdzenia przelewu/ów. Cena dotyczy do 20 stron dokumentu, powyżej ustalana indywidualnie.
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10. Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczenia lub pisma związanego z obsługą produktów objętych Umową ramową (od każdego dokumentu)

50 zł

11.
Sporządzenie odpisów, potwierdzeń, dokumentów księgowych, kserokopii dokumentu, duplikatów dokumentu innego niż wyciągi, historia transakcji 
i potwierdzenie transakcji (od każdego dokumentu)

12.
Przyjęcie, wykonanie, zmiana dyspozycji dotyczących blokady środków na rachunkach lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych 
przez Posiadaczy. Nie dotyczy umów, których jedną ze stron jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. – usługa oferowana do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

13.
Dostarczenie zbiorczej informacji z Centralnej informacji o rachunkach 
W okresie od 23 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. opłata wynosi 25 zł

14.
Wprowadzenie zmian w rozliczeniach pieniężnych na rachunku (rachunkach) Posiadacza w związku z postępowaniem upadłościowym wobec 
Posiadacza

Przelewy zagraniczne i walutowe 

15.
Przelew zagraniczny SEPA i do wybranych banków grupy BNP Paribas przy zastosowaniu opcji kosztowej SHA* w Systemie Bankowości Internetowej

* Listę tych banków Bank udostępnia na stronie internetowej Banku:  
https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/umowy-i-regulaminy/produkty-banku-bgz-bnp-paribas-sa

0 zł – Bankowość Prywatna, Konto Premium,  
Pakiet XL, Plan Aktywny

5 zł – Konto Maksymalne
10 zł – Konto Optymalne, Konto Praktyczne,  

Konto Dobrze Dobrane, Pakiet M, Pakiet L
30 zł – pozostali klienci

16. Przelew z rachunków bankowych każdego rodzaju w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA lub OUR w Systemie Bankowości Internetowej 0,20% kwoty zlecenia, min. 30 zł, max. 200 zł

17.
Przelew z rachunków bankowych każdego rodzaju w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA lub OUR w oddziale 
Przelew zagraniczny SEPA w oddziale

0,35% kwoty zlecenia, min. 60 zł, max. 200 zł

18. Dodatkowe czynności, jeśli przelew nie spełnia standardu STP 1) 50 zł

19.
Korekta danych lub anulowanie (odwołanie) przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy (jeżeli jest to możliwe) 
– po otrzymaniu zlecenia telekomunikacyjnego przez Bank, a przed jego wysłaniem do innego banku
– po otrzymaniu zlecenia przelewu na rachunek beneficjenta prowadzony w Banku

50 zł

20.

Korekta danych, odwołanie 2) lub zwrot przelewu z przyczyn niezależnych od Banku BGŻ BNP Paribas, wyjaśnienie szczegółów płatności 
wychodzących i otrzymanych, potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy, wyjaśnienie naliczonych kosztów oraz udzielenie innych wyjaśnień 
dotyczących płatności na wniosek klienta
– po wysłaniu zlecenia telekomunikacyjnego przez Bank do innego banku
– po realizacji zlecenia przelewu i zaksięgowaniu środków na rachunku beneficjenta prowadzonym w Banku

100 zł, max. 50% kwoty zlecenia + koszty banków 
trzecich, o ile wystąpią

21.
Opłata dodatkowa za wykonanie przelewu z rachunków bankowych każdego rodzaju w przypadku, gdy koszty banków pośredniczących pokrywa 
zleceniodawca – opcja kosztowa OUR. Prowizja obciąża zleceniodawcę

0,15% kwoty zlecenia, min. 50 zł, max. 400 zł

22.
Przelew wykonany z rachunków bankowych każdego rodzaju w przypadku, gdy koszty Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i koszty banków pośredniczących 
pokrywa odbiorca – opcja kosztowa BEN. Prowizja obciąża odbiorcę

0,35% kwoty zlecenia, min. 60 zł, max. 200 zł

23. Przyspieszony przelew z rachunków bankowych każdego rodzaju (w przypadku opcji kosztowej BEN kwotą prowizji obciążany jest odbiorca)

0,65% kwoty zlecenia, min. 100 zł, max. 400 zł  
(zlecany w oddziale)

0,55% kwoty zlecenia, min. 100 zł, max. 400 zł  
(zlecany w systemie bankowości internetowej)

Karty debetowe

24.
Wydanie oraz wznowienie po upływie terminu ważności karty debetowej – dla Posiadacza
Wydanie oraz wznowienie po upływie terminu ważności Nośnika Zbliżeniowego – dla Posiadacza

0 zł
0 zł

25.
Wydanie oraz wznowienie po upływie terminu ważności karty debetowej – dla Pełnomocnika
Wydanie oraz wznowienie po upływie terminu ważności Nośnika Zbliżeniowego – dla Pełnomocnika

25 zł (0 zł – Bankowość Prywatna)
0 zł

26.
Wymiana karty debetowej, Nośnika Zbliżeniowego przed upływem terminu ważności (za wyjątkiem przyczyn niezależnych od klienta, w tym 
w przypadku zatrzymania karty w bankomacie w wyniku błędu bankomatu)

0 zł – Bankowość Prywatna
25 zł – pozostali klienci

27. Dostarczenie karty debetowej, Nośnika Zbliżeniowego, PIN-u przesyłką kurierską
0 zł – Bankowość Prywatna

wg kosztów rzeczywistych, min. 35 zł – pozostali 
klienci

28. Dostarczenie PIN-u przesyłką pocztową
0 zł – Bankowość Prywatna 

15 zł – pozostali klienci

29.
Ponowne wygenerowanie PIN-u
Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy ponowne wygenerowanie PIN-u dotyczy nieaktywowanej Karty debetowej

0 zł – Bankowość Prywatna 
10 zł – pozostali klienci

Pozostałe opłaty

30.
Powiadomienie SMS  
Opłata nie dotyczy przekazywania za pomocą SMS kodów autoryzacyjnych oraz przypomnień o przepięciu Karty z funkcjonalnością dwuwalutową

0 zł – Bankowość Prywatna
0,2 zł – pozostali klienci

31. Dodatkowy wyciąg w formie papierowej obok elektronicznego
0 zł – Bankowość Prywatna

6 zł – pozostali klienci

32.
Zwrot przelewu krajowego w PLN systemem ELIXIR wysłanego do banku odbiorcy oraz zwrot przelewu wewnętrznego w PLN z przyczyn 
niezależnych od Banku BGŻ BNP Paribas S.A., np. nieprawidłowy numer rachunku, przelew na rachunek zamknięty, inne powody

5 zł

33.
Anulowanie przelewu krajowego w PLN (o ile jest to możliwe) 3)

Wyjaśnienie szczegółów płatności przelewu krajowego w PLN
Przelew poprzez SORBNET w kwocie mniejszej niż 1 000 000 zł

10 zł – Bankowość Prywatna
25 zł – pozostali klienci

34. Przelew poprzez system SORBNET w kwocie równiej lub większej niż 1 000 000 zł (tylko przelew krajowy w PLN do innego banku)
0 zł – Bankowość Prywatna i Konto Premium

15 zł – pozostali klienci

35.

Wypłata powyżej ustalonej w Komunikacie kwoty bez wcześniejszego zgłoszenia (awizowania)
Nieodebranie zamówionej (awizowanej) kwoty wypłaty
– opłaty pobierane są od całości kwoty, awizowanie wymaga formy pisemnej, opłata nie jest pobierana, jeśli środki pochodzą z lokaty terminowej 
następnego Dnia Roboczego po upływie Okresu Lokacyjnego, opłata jest pobierana w przypadku wypłaty kredytu

0 zł – klienci Bankowości Prywatnej
1% – pozostali klienci

36. Przelew przychodzący zagraniczny z tytułu świadczeń społecznych (emerytalno-rentowych) – nie więcej niż 50% kwoty przelewu 1,50%, min. 25 zł, max. 300 zł

1)  Przelew NON-STP jest to przelew walutowy, w treści którego stwierdzono którykolwiek z podanych poniżej braków lub usterek:
a) brak poprawnego kodu SWIFT (BIC) banku odbiorcy, 
b) podany numer rachunku nie spełnia standardu IBAN – dla płatności do krajów, gdzie jest on wymagany,
c) niewłaściwe sformatowanie zlecenia (dane w nieprawidłowych polach).

2) Prowizja za odwołanie (anulowanie) przelewu wychodzącego zagranicznego lub walutowego nie jest pobierana, gdy przelew zlecony był w walucie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w obrocie z tymi państwami – w przypadku podania nieprawidłowego 
numeru rachunku bankowego, jeśli Bank w tej sytuacji nie odzyskał kwoty przelewu.

3) Prowizja za odwołanie (anulowanie) przelewu wychodzącego krajowego w PLN nie jest pobierana w przypadku podania nieprawidłowego numeru rachunku bankowego, jeśli Bank nie odzyskał kwoty 
przelewu.
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DZIAŁ III. PRODUKTY W OBSŁUDZE 

Rozdział 1. Konta osobiste w obsłudze

Lp. TYTUŁ PROWIZYJNY Plan Aktywny

Konto Dobrze 
Dobrane  

(do tego planu 
taryfowego należy także 

plan obsługiwany  
do dnia 21-06-2018 
pod nazwą Konto 

Praktyczne)

Pakiet S Pakiet M Pakiet L
PKZP 5)

Rady Rodziców
SKO 5)

Konto Osobiste

1.
Prowadzenie Konta Osobistego w PLN 
(miesięcznie)

25 zł lub 0 zł 1) 12 zł lub 0 zł 2) 12 zł lub 0 zł 3) 12 zł lub 0 zł 4) 25 zł
20 zł PKZP

6,5 zł Rady Rodziców 
i SKO

Karta debetowa – Posiadacz

2. Obsługa karty debetowej (miesięcznie) 0 zł 9 zł lub 2 zł 6) 9 zł lub 2 zł 7) 9 zł lub 2 zł 7) 0 zł 1 zł

3.
Obsługa Nośnika Zbliżeniowego 
(miesięcznie)

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

Karta debetowa – Pełnomocnik

4. Obsługa karty debetowej (miesięcznie) 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł

5.
Obsługa Nośnika Zbliżeniowego 
(miesięcznie)

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

Wypłaty z bankomatów

6.
Zlokalizowanych na terenie oddziałów 
Banku BGŻ BNP Paribas, w tym wypłata BLIK

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

7. Pozostałych bankomatów w Polsce 0 zł

0 zł – dwie pierwsze 
wypłaty w miesiącu

5 zł – trzecia i kolejne 
wypłaty w miesiącu

0 zł – dwie pierwsze 
wypłaty w miesiącu

5 zł – trzecia i kolejne 
wypłaty w miesiącu

0 zł – dwie pierwsze 
wypłaty w miesiącu

5 zł – trzecia i kolejne 
wypłaty w miesiącu

0 zł
0 zł – Euronet

3%, min. 5 zł – pozostałe

8.
Wypłata BLIK z bankomatów Planet Cash 
w Polsce oznaczonych znakiem systemu 
BLIK

5 zł 8) 5 zł 8) 5 zł 8) 5 zł 8) 5 zł 8) 5 zł 8)

9.
Wypłata BLIK z pozostałych bankomatów 
w Polsce oznaczonych znakiem systemu 
BLIK

5 zł 8) 5 zł 8) 5 zł 8) 5 zł 8) 5 zł 8) 5 zł 8)

10. Grupy BNP Paribas za granicą 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

11. W ramach Global Alliance za granicą 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

12. Pozostałych bankomatów za granicą 0 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 7 zł

Pozostałe operacje kartą debetową (z wyłączeniem Nośnika Zbliżeniowego)

13. Sprawdzenie salda w bankomacie 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł

14. Płać kartą i wypłacaj 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

Przelewy na rachunki własne w PLN i walucie

15.
W Systemie Bankowości Internetowej / 
Bankofonie

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

16. W oddziale / Centrum Telefonicznym 0 zł 6 zł / 3 zł 6 zł / 3 zł 6 zł / 3 zł 0 zł 0 zł

Przelewy w PLN: krajowe, na rachunki w Banku inne niż własne, zlecenia stałe, polecenia zapłaty
Przelewy w walucie: na rachunki w Banku inne niż własne

17.
W systemie bankowości internetowej / 
Bankofonie

0 zł 0 zł / 0,5 zł 0 zł / 0,5 zł 0 zł / 0,5 zł 0 zł / 0,5 zł 1,5 zł / 0,5 zł

18. W oddziale / Centrum Telefonicznym 0 zł 7 zł / 3 zł 7 zł / 3 zł 7 zł / 3 zł 7 zł / 3 zł 4 zł / 3 zł

19.
Realizacja zlecenia stałego / obciążenie 
rachunku kwotą otrzymanego polecenia 
zapłaty

0 zł 0 zł 0 zł / 0,5 zł 0 zł / 0,5 zł 0 zł 1,5 zł / 2 zł

20.
Przelew natychmiastowy  
(tylko przelew krajowy w PLN w Systemie 
Bankowości Internetowej)

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł

Operacje gotówkowe w PLN i walucie obcej w oddziale Banku

21.
Wpłata gotówki we wpłatomacie 
zlokalizowanym na terenie oddziału Banku 
BGŻ BNP Paribas, w tym wpłata BLIK 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

22. Wpłata gotówki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

23. Wypłata gotówki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

1)  Plan Aktywny: 0 zł pod warunkiem: 
1. utrzymywania na tym Koncie średniego salda*) w wysokości min. 10 000 zł w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty 
 oraz 
2. wykonania min. jednego przelewu lub otwarcia lokaty terminowej w Systemie Bankowości Internetowej lub Systemie Bankowości Internetowej w Aplikacji Mobilnej w miesiącu poprzedzającym pobranie 

opłaty (ten warunek obowiązuje od 1 lutego 2019 r.).
2)  Konto Dobrze Dobrane: 0 zł w przypadku, gdy: 

1. Posiadacz nie ukończył 26. roku życia,
 lub
2. w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty został zaksięgowany na tym Koncie Osobistym: 

a) przynajmniej jeden wpływ w wysokości min. 1 000 zł, z wyłączeniem wpływów pochodzących z:
– innych rachunków tego samego Posiadacza prowadzonych w Banku, w tym z Lokat Terminowych, 
– rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi, 
– rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima,
– wpłat gotówkowych.

 oraz:
b) przynajmniej jeden przelew lub otwarcie lokaty terminowej w Systemie Bankowości Internetowej lub Systemie Bankowości Internetowej w Aplikacji Mobilnej (ten warunek obowiązuje od 1 lutego 2019 r.).
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3)  Pakiet S: 0 zł pod warunkiem: 
1. utrzymywania na tym Koncie średniego salda*) w wysokości min. 3 000 zł w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty 
 oraz 
2. wykonania min. jednego przelewu lub otwarcia lokaty terminowej w Systemie Bankowości Internetowej lub Systemie Bankowości Internetowej w Aplikacji Mobilnej w miesiącu poprzedzającym pobranie 

opłaty (ten warunek obowiązuje od 1 lutego 2019 r.).
4)  Pakiet M: 0 zł pod warunkiem:

1. utrzymywania na tym Koncie średniego salda*) w wysokości min. 7 000 zł w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty 
 oraz 
2. wykonania min. jednego przelewu lub otwarcia lokaty terminowej w Systemie Bankowości Internetowej lub Systemie Bankowości Internetowej w Aplikacji Mobilnej w miesiącu poprzedzającym pobranie 

opłaty (ten warunek obowiązuje od 1 lutego 2019 r.).
5)  PKZP – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa; SKO – Szkolna Kasa Oszczędności.
6)  Konto Dobrze Dobrane. Opłata za kartę debetową wynosi 2 zł, gdy:

–  wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową, której opłata dotyczy, wyniesie min. 300 zł w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty (zwroty transakcji pomniejszają 
wartość dokonanych transakcji kartą debetową uprawniających do zwolnienia z opłaty) 
lub

–  Posiadacz Karty nie ukończył 26. roku życia.
7)  Pakiet S, Pakiet M. Opłata za kartę debetową wynosi 2 zł, gdy:
 wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową, której opłata dotyczy, wyniesie min. 300 zł w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty (zwroty transakcji pomniejszają 

wartość dokonanych transakcji kartą debetową uprawniających do zwolnienia z opłaty).
8) Do 31 stycznia 2019 r. obowiązuje opłata 0 zł.

*)  Średnie saldo to suma sald Konta Osobistego ze wszystkich dni kalendarzowych w okresie od 1. do ostatniego dnia danego miesiąca, ustalonych na koniec każdego dnia dzielona przez liczbę dni 
kalendarzowych w danym miesiącu.

Rozdział 2. Multicash (usługa oferowana do 14.06.2008)

1. Przelew krajowy w PLN na rachunek w innym banku 2 zł

2. Przelew zagraniczny, krajowy w walucie obcej i przelew zagraniczny SEPA na rachunek w innym banku 0,20%, min. 30 zł, max. 200 zł

3.

Realizacja zapytania odbiorcy, klienta Banku BGŻ BNP Paribas S.A.:
a) o nowy numer rachunku płatnika, klienta innego banku 
b) o zgodę na obciążanie rachunku płatnika, klienta innego banku
Uwaga: Opłatę pobiera się od odbiorcy składającego zapytanie

2 zł

4. Złożenie przez odbiorcę zlecenia wykonania polecenia zapłaty na rachunek w innym banku 2 zł

Rozdział 3. Rachunki Oszczędnościowe w Obsłudze 

Lp. TYTUŁ PROWIZYJNY
Konto WIĘCEJ oszczędnościowe
Konto BARDZO oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe
Euro Sejf Eskalacja

Konto z zyskiem

1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
0 zł – Bankowość Prywatna

1 zł – pozostali klienci
0 zł 0 zł

2. Pierwszy/a w miesiącu przelew / wypłata gotówkowa 0 zł 0 zł 0 zł

3.

Kolejny w miesiącu:

1) przelew w PLN na rachunki własne Posiadacza, realizowany przez:

a) oddział Banku 10 zł 0 zł 10 zł

b) System Bankowości Internetowej / Centrum Telefoniczne / Bankofon 0 zł 0 zł 0 zł

2) przelew w PLN krajowy 10 zł – 10 zł

3) wypłata gotówkowa 0 zł 0 zł 10 zł

4. Przelew w walucie na rachunki w Banku, w tym własne, realizowany przez:

a) oddział Banku 10 zł 10 zł 10 zł

b)  System Bankowości Internetowej 0 zł 0 zł 0 zł

5. Wpłata gotówkowa 0 zł 0 zł 0 zł

 
DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZEŃ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Lp. Ubezpieczenia oferowane i/lub obsługiwane przez Bank

1.
Ubezpieczenie „Bezpieczna podróż” oferowane do karty debetowej wydawanej do Kont Osobistych. Opłata za ubezpieczenie wynosi 9,99 zł (z czego – w przypadku przystąpień do ubezpieczenia od dnia 
1 kwietnia 2015 r. – 4,35 zł stanowi koszt zawarcia i obsługi ubezpieczenia, a 5,64 zł stanowi koszt składki ubezpieczeniowej).

2.

Ubezpieczenie Assistance pozostające w obsłudze:
• Szybka Pomoc Dom – opłata miesięczna 7,50 zł (z czego – w przypadku przystąpień do ubezpieczenia od dnia 1 kwietnia 2015 r. – 5,69 zł stanowi koszt zawarcia i obsługi ubezpieczenia, a 1,81 zł 

stanowi koszt składki ubezpieczeniowej)
• Szybka Pomoc Zdrowie – opłata miesięczna 7,50 zł (z czego – w przypadku przystąpień do ubezpieczenia od dnia 1 kwietnia 2015 r. – 5,69 zł stanowi koszt zawarcia i obsługi ubezpieczenia, a 1,81 zł 

stanowi koszt składki ubezpieczeniowej)
• Szybka Pomoc Dziecko – opłata miesięczna 7,50 zł (z czego – w przypadku przystąpień do ubezpieczenia od dnia 1 kwietnia 2015 r. – 5,69 zł stanowi koszt zawarcia i obsługi ubezpieczenia, a 1,81 zł 

stanowi koszt składki ubezpieczeniowej) 

3. 
Ubezpieczenie Wspierające oferowane do 31 marca 2015 r.:
• Wariant I – opłata miesięczna 21,00 zł
• Wariant II – opłata miesięczna 24,00 zł

4. Pakiet ubezpieczeń AVIVA oferowany do Złotej Karty Debetowej MasterCard – opłata miesięczna 0,00 zł


