Dokument dotyczący opłat

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A.
Nazwa rachunku: Eurokonto Hipoteczne Plus
Data: 08.08.2018 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 prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych”.
 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku płatniczego
[Eurokonto Hipoteczne Plus]
Usługa bankowości telefonicznej
[Bankowa usługa telekomunikacyjna Pekao24]
Usługa bankowości elektronicznej
[Bankowa usługa telekomunikacyjna Pekao24]
Powiadamianie SMS
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

miesięcznie pobierana z góry
Opłata roczna ogółem
- udostępnianie:
miesięcznie pobierana z góry
Opłata roczna ogółem
- udostępnianie
miesięcznie pobierana z góry
Opłata roczna ogółem
stawka dla pojedynczego SMS

20,00 zł
240,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,20 zł
15,00 zł

w formie elektronicznej
0,00 zł
w formie papierowej
– dotyczy transakcji wykonanych:
w roku bieżącym / w latach poprzednich
(za każdy miesiąc)
5,00 zł / 6,00 zł
– dotyczy transakcji wykonanych:
w roku bieżącym / w latach poprzednich
(za każdy rok)
30,00 zł / 50,00 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu

Przelewy złotowe – w obrocie krajowym - na
rachunki prowadzone w innych bankach na
terenie Polski, złożone w: w:
- Oddziale Banku
6,00 zł
- TelePekao (za pośrednictwem konsultanta) - z
datą bieżącą lub przyszłą oraz cykliczne 1,50 zł
- PekaoInternet/Bankowość mobilna (serwis
str. 1

Polecenie przelewu wewnętrznego

mobilny, aplikacja mobilna) / TelePekao (za
pośrednictwem
serwisu
automatycznego)
/PekaoSMS - z datą bieżącą lub przyszłą oraz
cykliczne
0,50 zł
Przekazy w walucie obcej w obrocie dewizowym
- wysyłane za granicę
Stawka podstawowa, przekaz za pośrednictwem
systemu SWIFT, opcja kosztowa SHA, BEN,
OUR:
tryb zwykły 0,50% min 30,00 zł max 250,00 zł
tryb pilny
0,60% min 50,00 zł max 300,00 zł
tryb ekspres 0,75% min 70,00 zł max 400,00 zł
Opłata za komunikat SWIFT dla opcji kosztowej
SHA, OUR, BEN
22,00 zł
Opłata za rozliczenie przekazu wysyłanego z
opcją kosztową SHA do kraju należącego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w
walucie EOG
20,00 zł
Opłata
pokrywająca
koszty
banku
zagranicznego przy przekazach wysyłanych w
obrocie dewizowym w USD z opcją kosztową
OUR
100,00 zł
Opłata
pokrywająca
koszty
banku
zagranicznego przy przekazach wysyłanych w
obrocie dewizowym w walutach akceptowanych
przez Bank za wyjątkiem USD poza teren
Europejskiego Obszaru Gospodarczego z
opcją kosztową OUR
0,20 % min 50,00 zł max 450,00 zł
Jeżeli przekaz nie spełnia STP (dla opcji
kosztowej SHA, OUR, BEN)
40,00 zł
Przekaz TARGET2 w EUR do krajów EOG –
zlecenie w wersji papierowej – tylko opcja SHA:
stawka podstawowa za przekaz – tryb ekspres:
0,75% min 70,00 zł max 400,00 zł
Opłata za komunikat SWIFT dla opcji kosztowej
SHA
22,00 zł
Opłata za rozliczenie przekazu TARGET2
wysyłanego z opcją kosztową SHA do kraju
należącego do EOG w walucie EUR 20,00 zł
Przelewy złotowe – w obrocie krajowym - na
rachunki prowadzone w Banku (przelewy
wewnętrzne), złożone:
- w Oddziale Banku
2,00 zł
- TelePekao (za pośrednictwem konsultanta) - z
datą bieżącą lub przyszłą oraz cykliczne 0,00 zł
- PekaoInternet/Bankowość mobilna (serwis
mobilny, aplikacja mobilna)/TelePekao (za
pośrednictwem
serwisu
automatycznego)
/PekaoSMS - z datą bieżącą lub przyszłą oraz
cykliczne
0,00 zł
Przelewy walutowe – w obrocie krajowym – na
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Polecenie przelewu SEPA
Polecenie przelewu w walucie obcej

Polecenie zapłaty
[Polecenie zapłaty, Pekao Zlecenie]
Zlecenie stałe
[Zlecenie stałe, Przelew cykliczny]

rachunki prowadzone w Banku (przelewy
wewnętrzne), złożone:
- w Oddziale Banku
na rachunek osoby fizycznej
0,00 zł
na rachunek podmiotu gospodarczego i
jednostek budżetowych
2,00 zł
- Pekao 24
0,00 zł
9,90 zł
Przekazy w walucie obcej w obrocie
dewizowym - wysyłane do innych banków
krajowych:
Stawka
podstawowa,
przekaz
za
pośrednictwem systemu SWIFT:
tryb zwykły 0,50% min 30,00 zł max 250,00 zł
tryb pilny
0,60% min 50,00 zł max 300,00 zł
tryb ekspres 0,75% min 70,00 zł max 400,00 zł
Opłata za komunikat SWIFT dla opcji kosztowej
SHA, OUR, BEN
22,00 zł
Opłata pokrywająca koszty banku krajowego
przy przekazach wysyłanych w obrocie
dewizowym w walutach akceptowanych przez
Bank z opcją kosztową OUR
0,25 % min 30,00 zł max 250,00 zł
Jeżeli przekaz nie spełnia STP (dla opcji
kosztowej SHA, OUR, BEN)
40,00 zł
Polecenie zapłaty:
- wykonanie
0,00 zł
Pekao Zlecenie:
- wykonanie
0,99 zł
Zlecenie stałe:
- utworzenie
0,00 zł
- realizacja
0,00 zł
- modyfikacja
1,00 zł
Przelewy cykliczne w ramach usługi Pekao24
- utworzenie przez:
TelePekao - za pośrednictwem konsultanta:
- Usługa nie jest dostępna
PekaoInternet / aplikacja mobilna:
- Usługa nie jest dostępna
- modyfikacja przez:
TelePekao – za pośrednictwem konsultanta:
- Usługa nie jest dostępna
PekaoInternet / aplikacja mobilna:
- Usługa nie jest dostępna

Karty i gotówka
Wydanie karty płatniczej [MasterCard Debit
Gold,]
Obsługa karty debetowej

MasterCard Debit Gold

0,00 zł

MasterCard Debit Gold
miesięcznie
2,98 zł
Opłata roczna ogółem
35,76 zł
w przypadku rozliczenia przez Bank min 4
transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu
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Wypłata gotówki

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności bezgotówkowych
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych

Wpłata gotówki
Obsługa karty kredytowej

kalendarzowym, w następnym miesiącu
kalendarzowym opłata ulega obniżeniu do
wysokości:
miesięcznie
0,99 zł
Opłata roczna ogółem
11,88 zł
Kartą MasterCard Debit Gold
w Oddziale Banku
0,00 zł
z bankomatów Banku
0,00 zł
pozostałe wypłaty w kraju
4% min 6,00 zł
z bankomatów banków grupy UniCredit
za granicą
0,00 zł
pozostałe wypłaty za granicą 4% min 10,00 zł
Realizacja transakcji bezgotówkowych w tym
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu
karty debetowej do płatności bezgotówkowych
0,00 zł
Wypłaty za granicą w tym transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych:
Kartą MasterCard Debit Gold:
- z bankomatów banków grupy UniCredit za
granicą
0,00 zł
- pozostałe wypłaty za granicą 4% min 10,00 zł
Na rachunek osoby fizycznej
prowadzony w Banku
0,00 zł
Usługa nie jest dostępna

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Kredyt w rachunku płatniczym [Pożyczka w
Eurokoncie]

Nie dotyczy

Inne usługi
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Objaśnienia pojęć
1. Kredyt w rachunku płatniczym – pożyczka (udzielenie, prolongowanie, podwyższenie) udzielona
w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, którą bank udostępnia konsumentowi umożliwiając
dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone
na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
2. Polecenie przelewu – zlecenie przez konsumenta bankowi przekazania środków pieniężnych z
rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego, rachunku bieżącego
konsumenta na rachunek płatniczy odbiorcy w innym banku lub SKOK. Obejmuje:
 polecenie przelewu zewnętrzne krajowe,
 polecenie przelewu wysyłane za granicę za pośrednictwem systemu SWIFT, TARGET2
(przekaz).
3. Polecenie przelewu SEPA – zlecenie przez konsumenta bankowi przekazania środków
pieniężnych w euro z rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego, rachunku bieżącego
konsumenta na rachunek płatniczy odbiorcy, w ramach jednolitego obszaru płatności w euro
(SEPA).
4. Polecenie przelewu wewnętrznego – zlecenie przez konsumenta bankowi przekazania środków
pieniężnych
między
rachunkami
oszczędnościowo–rozliczeniowymi,
rachunkami
oszczędnościowymi, rachunkami bieżącymi konsumenta prowadzonymi przez bank lub z rachunku
karty kredytowej na rachunek własny posiadacza karty prowadzony w Banku Pekao S.A., za
pośrednictwem Pekao24. Obejmuje:
 polecenie przelewu wewnętrznego w złotych,
 polecenie przelewu wewnętrznego w walucie obcej (nie dotyczy przelewu z karty kredytowej).
5. Polecenie przelewu w walucie obcej – przekaz krajowy, czyli zlecenie przez konsumenta bankowi
przekazania środków z rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego, rachunku bieżącego
konsumenta prowadzonego w banku do innego banku, SKOKu na rachunek płatniczy prowadzony
w walucie innej niż złoty i euro. Obejmuje przekazy wysyłane za pośrednictwem systemu SWIFT.
6. Polecenie zapłaty – usługa umożliwiająca obciążanie określoną kwotą rachunku
oszczędnościowo–rozliczeniowego, rachunku bieżącego konsumenta na skutek otrzymanego
przez bank od odbiorcy zlecenia obciążenia, przekazanego na podstawie zgody, której konsument
udzielił odbiorcy, bankowi odbiorcy lub swojemu bankowi.
7. Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu konsumentowi przez bank
komunikatów
dotyczących
rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego,
rachunku
oszczędnościowego, rachunku bieżącego konsumenta oraz komunikatów dotyczących rachunku
karty kredytowej, za pośrednictwem wiadomości SMS.
8. Prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego, rachunku bieżącego i rachunku
karty kredytowej na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych
konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia
rachunku.
9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – sporządzenie przez bank na wniosek
konsumenta
zestawienia
transakcji
wykonywanych
w
ramach
rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego,
rachunku oszczędnościowego,
rachunku
bieżącego
konsumenta we wskazanym przez konsumenta okresie w postaci papierowej albo elektronicznej.
10. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych - dokonywanie płatności przy użyciu karty debetowej na terytorium innego niż
Polska kraju należącego do EOG z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego
wykorzystania karty.
11. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych – wypłata gotówki
z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego konsumenta w bankomatach, na terytorium innego
niż Polska kraju należącego do EOG.
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12. Wydanie karty płatniczej – wydanie przez bank karty płatniczej debetowej lub karty kredytowej,
umożliwiającej wypłatę gotówki i dokonywanie płatności z fizycznym wykorzystaniem karty oraz
bez fizycznego wykorzystania karty.
13. Obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca konsumentowi korzystanie z karty debetowej tj.
karty umożliwiającej wypłatę gotówki lub dokonywanie płatności z fizycznym wykorzystaniem karty
oraz bez fizycznego wykorzystania karty w ciężar rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
konsumenta.
14. Obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca konsumentowi korzystanie z karty płatniczej
kredytowej, umożliwiająca dokonywanie płatności z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez
fizycznego wykorzystania karty, wypłaty gotówki i przelewy wewnętrzne, w ramach ustalonego
przez bank limitu kredytowego.
15. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – wydanie przez bank
zaświadczenia z informacjami o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, rachunku
oszczędnościowym, rachunku bieżącym konsumenta, rachunku karty kredytowej lub usługach
świadczonych konsumentowi.
16. Wypłata gotówki – wypłata gotówki z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku
bieżącego konsumenta w bankomacie lub w oddziale banku; a dla karty kredytowej – wypłata
gotówki w bankomatach, bankach i urzędach pocztowych.
17. Wpłata gotówki – wpłata gotówki na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący
konsumenta we wpłatomacie lub w oddziale banku, a dla karty kredytowej wpłata gotówki na
rachunek do spłaty zadłużenia.
18. Usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego, rachunku bieżącego
konsumenta oraz karty kredytowej, przez telefon za pośrednictwem infolinii banku, umożliwiająca
w szczególności sprawdzenie salda rachunku, dostępnego limitu na karcie kredytowej,
zastrzeżenia karty lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
19. Usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego, rachunku bieżącego
konsumenta oraz karty kredytowej, przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku,
zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty
debetowej, uruchomienie automatycznej dyspozycji spłaty karty kredytowej oraz dokonanie
jednorazowej spłaty lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
20. Zlecenie stałe – usługa zlecona bankowi przez konsumenta polegająca na cyklicznym
przekazywaniu przez bank środków pieniężnych w określonej przez konsumenta wysokości z
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku bieżącego konsumenta na rachunek
płatniczy odbiorcy.
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