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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Tabela prowizji i oprocentowania,  zwana dalej Tabelą obejmuje: 
 

- opłaty i prowizje od kredytów, poręczeń, gwarancji bankowych, obsługi weksli oraz skupu wierzytelności rat  
leasingowych, 

- prowizje za czynności bankowe oraz opłaty za inne czynności w obrocie krajowym, 
- prowizje za czynności bankowe oraz opłaty za inne czynności w obrocie dewizowym, 
- obowiązujące stawki prowizyjne. 

 
 2.  Ilekroć w niniejszej Tabeli mowa jest: 

1) o rezydencie, naleŜy przez to rozumieć: 

a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a takŜe 
inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we 
własnym imieniu; rezydentami są równieŜ znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i 
przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, 

b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje 
specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych. 

2) o nierezydencie, naleŜy przez to rozumieć: 

a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą oraz osobę prawną mającą siedzibę za granicą, a 
takŜe inny podmiot mający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania 
praw we własnym imieniu; nierezydentami są równieŜ znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa  
i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, 

b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje 
specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych  lub 
konsularnych. 

 
3)o Banku, bez uszczegółowienia, naleŜy przez to rozumieć – Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w Warszawie – 

obszar Getin Banku. 
 
3. W obrocie krajowym-złotówkowym prowizje i opłaty Bank ustala i pobiera w złotych polskich. 

4. W obrocie dewizowym prowizje i opłaty ustala się w złotych lub jako równowartość waluty obcej i pobiera w złotych: 

- przy sprzedaŜy waluty stosując kurs sprzedaŜy walut wg Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku 
SA lub kurs negocjowany z pracownikiem Departamentu Skarbu, z dnia przeliczenia,  

- przy skupie waluty z rachunków walutowych stosując kurs kupna walut wg Tabeli podstawowej kursów walut 
Getin Noble Banku SA lub kurs negocjowany z pracownikiem Departamentu Skarbu, z dnia przeliczenia,  

- przy operacjach realizowanych z rachunków walutowych stosując kurs średni NBP (fixing) wg Tabeli 
podstawowej kursów walut Getin Noble Banku SA z dnia przeliczenia. 

 
5. NaleŜną Bankowi kwotę opłat i prowizji zaokrągla się wg zasad ogólnych do pełnego grosza. 
6. Opłaty i prowizje pobrane prawidłowo nie podlegają zwrotowi. 

7. Ponadto Bank pobiera: 

1) od banków krajowych i zagranicznych naleŜne Getin Noble Banku SA prowizje i opłaty  
(w złotych lub walucie) za realizację poleceń wypłaty z zagranicy, stosując do przeliczeń kurs średni (fixing) wg 
Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku SA z dnia przeliczenia, 

2) od klientów naleŜne bankom krajowym i zagranicznym pośredniczącym w realizacji poleceń wypłaty za granicę 
prowizje i opłaty, stosując do przeliczeń kurs średni (fixing) wg Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble 
Banku SA z dnia przeliczenia, 

3) zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne. 

 
8. W przypadku wystąpienia ujemnych róŜnic kursowych w wyniku anulowania przez klienta zawartej pomiędzy klientem 

i Bankiem transakcji kupna lub sprzedaŜy waluty, na którą zostały juŜ zakupione lub sprzedane przez Bank środki, 
rachunek klienta zostanie obciąŜony kwotą ujemnych róŜnic kursowych. 

 
9. Bank nie pobiera opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na rachunku złotówkowym, walutowym oraz papierów 

wartościowych, gdy odpis sporządzony jest na Ŝądanie instytucji wymienionych w Art. 110 Prawa Bankowego. 
 
10. Postanowienia niniejszej Tabeli mogą być zmienione Uchwałą Zarządu Banku, którego treść podawana jest do 

wiadomości PT Klientów w sposób zwyczajowo przyjęty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM 

RACHUNKI I LOKATY ZŁOTOWE 
 

Rachunki bie Ŝące a’vista  0% 

 
Lokaty terminowe złotowe o stałej stopie procentowe j 

 o warto ści od 3.000 zł  

OKRES OPROCENTOWANIE 
1 miesięczne 2,50% 
3 miesięczne  3,50% 
6 miesięczne  4,00% 
12 miesięczne 4,50% 
24 miesięczne 4,50% 
36 miesięczne 4,50% 

 

Stopa oprocentowania obni Ŝonego przy zerwaniu lokaty  

0,05% 

 

RACHUNKI I LOKATY WALUTOWE 
 

Minimalne kwoty wkładów 
a’vista bez 
minimum  

1 000 USD 1 000 EUR 50 000 GBP 5 000 CHF 
(bezgotówkowo) 

 
a/ a’vista ustanawiane w USD, EUR, CHF, GBP 

Waluta USD EUR CHF GBP 
oprocentowanie 0% 0% 0% 0% 

 
b/ lokaty ustanawiane w USD  

OKRES OPROCENTOWANIE 
1 miesiąc 0,25% 
3 miesiące 1,25% 
6 miesięcy 1,75% 
12 miesięcy 2,25% 

c/ lokaty ustanawiane w EUR  

OKRES OPROCENTOWANIE 
1 miesiąc 0,50% 
3 miesiące 2,00% 
6 miesięcy 2,25% 
12 miesięcy 2,50% 

d/ lokaty ustanawiane w CHF 

OKRES OPROCENTOWANIE 
1 miesiąc 0,10% 
3 miesiące 1,75% 
6 miesięcy 2,00% 
12 miesięcy 2,50% 

e/ lokaty ustanawiane w GBP 

OKRES OPROCENTOWANIE 
1 miesiąc 0,20% 
3 miesiące 0,50% 
6 miesięcy 1,00% 
12 miesięcy 1,00% 

f/ stopa oprocentowania obni Ŝonego przy zerwaniu lokaty przez rezydentów i niere zydentów prowadz ących 
działalno ść gospodarcz ą 

  WALUTA  USD EUR CHF GBP 
OPROCENTOWANIE 0,05% 0,05% 0% 0,05% 

 



KREDYTY NA CELE GOSPODARCZE 

udzielane w oparciu o stop ę bazow ą 

 stopa bazowa  + marŜa ryzyka 
Kredyt obrotowy, inwestycyjny, wykup wierzytelności 
leasingowych, dyskonto weksli* WIBOR 3M + marŜa 

Kredyt w rachunku bieŜącym, linia kredytowa WIBOR 1M + marŜa 
- WIBOR 1M/3M 

Faktoring* 

 
- EURIBOR  1M/3M 
- LIBOR 1M/3M 

+ marŜa 

Kredyt walutowy - LIBOR 3M 
- EURIBOR 3M + marŜa 

*(stopa dyskontowa) 
 

udzielane w oparciu o stop ę podstawow ą 

 Stopa podstawowa 
Debet w rachunku bieŜącym 17,00% 

 
 

OPROCENTOWANIE PODWYśSZONE 

kredyty i debety złotowe w wysokości stawki oprocentowania WIBOR dla 3-miesięcznych lokat 
na rynku międzybankowym, powiększonej o 15 punktów procentowych 

kredyty złotowe indeksowane kursem USD w wysokości stawki oprocentowania LIBOR dla 3-miesięcznych lokat na 
rynku międzybankowym powiększonej o 15 punktów procentowych 

kredyty złotowe indeksowane kursem EUR w wysokości stawki oprocentowania EURIBOR dla 3-miesięcznych lokat 
na rynku międzybankowym, powiększonej o 15 punktów procentowych 

kredyty złotowe indeksowane kursem CHF w wysokości stawki oprocentowania LIBOR dla 3-miesięcznych lokat na 
rynku międzybankowym powiększonej o 15 punktów procentowych 

kredyty walutowe udzielane w USD w wysokości stawki oprocentowania LIBOR dla 3-miesięcznych lokat na 
rynku międzybankowym powiększonej o 15 punktów procentowych 

kredyty walutowe udzielane w EUR w wysokości stawki oprocentowania EURIBOR dla 3-miesięcznych lokat 
na rynku międzybankowym, powiększonej o 15 punktów procentowych 

nie większej jednak niŜ wysokość maksymalnego oprocentowania, określonego w art.359 §21 k.c. tj. czterokrotność 
stopy procentowej kredytu lombardowego NBP 

 

AUTOMATYCZNE LOKOWANIE ŚRODKÓW 

Środki podlegające automatycznemu lokowaniu są oprocentowane według stopy procentowej liczonej przy 
zastosowaniu następującego wzoru:  
 

"99% stawki WIBID O/N minus mar Ŝa Banku". 

Przy lokowaniu kwot w poniŜszych przedziałach marŜa standardowa wynosi: 
Kwota 

od do 

MarŜa 

50.000 zł 99.999,99 zł 0,90 p.p. 
100.000 zł 300.000 zł 0,80 p.p. 

300.000,01 zł 600.000 zł 0,65 p.p. 
600.000,01 zł 1.000.000 zł 0,40 p.p. 

1.000.000,01 zł  0,30 p.p. 

 

MINIMALNA WYSOKO ŚĆ LOKAT PODLEGAJ ĄCYCH NEGOCJACJI 

 

30 tys. PLN  10 tys. USD 10 tys. EUR 15 tys. CHF 5 tys. GBP 
 
 
 

   

 



2. OPŁATY I PROWIZJE DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH 

2.1  OPŁATY I PROWIZJE OD KREDYTÓW, GWARANCJI BANKO WYCH, OBSŁUGI WEKSLI ORAZ SKUPU WIERZYTELNO ŚCI  

RODZAJ CZYNNOŚCI PROWIZJE I OPŁATY 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt gospodarczy:  Bez opłat  
2. Prowizja za przyznanie* 
a) kredytu gospodarczego: kredytu inwestycyjnego, obrotowego, kredytu w rachunku bieŜącym, linii kredytowej, gwarancji, dyskonta weksli,  
b) debetu w rachunku bieŜącym 
c) limitu faktoringu 

* za wydanie promesy kredytowej pobierana jest połowa prowizji, druga część pobierana jest przy udzieleniu kredytu 

 
od 0,5% min. 500 zł kwoty udzielonego kredytu 

 
od 2% min. 300 zł  

od 0,2% min. 500 zł kwoty udzielonego limitu Faktor anta 
do tej opłaty dolicza się VAT 

 

2.2 PROWIZJE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ OPŁATY ZA INNE CZYNNO ŚCI W OBROCIE KRAJOWYM – ZŁOTÓWKOWYM  
 
2.2.1 Rachunki złotowe osób prawnych, osób fizyczny ch prowadz ących działalno ść gospodarcz ą oraz jednostek organizacyjnych nie maj ących osobowo ści prawnej, o ile posiadaj ą zdolno ść prawn ą  
 
RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI DOSTĘPNE PAKIETY 

Przedsiębiorcy stosujący uproszczone formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym (nie prowadzący ksiąg rachunkowych) Moja Firma 3, Moja Firma 30, Moja Firma 100, Moja Firma Międzynarodowy 

Przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe Moja Firma 30, Moja Firma 100, Moja Firma Międzynarodowy 

 
 

Wysoko ść opłaty/prowizji  RODZAJ CZYNNOŚCI 

Pakiet 
Moja Firma 3 

Pakiet 
Moja Firma 30 

Pakiet 
Moja Firma 100 

Pakiet 
Moja Firma 

Międzynarodowy 

Tryb naliczania* 

1.  Otwarcie, prowadzenie, udost ępnienie usług      
a)  opłata za pakiet 19 zł 35 zł 100 zł 100 zł miesięcznie (nie obejmuje 

opłaty za obsługę karty 
określonej w rozdziale 2.4)  

b)  promocyjna opłata za pakiet dla firm, które w momencie otwarcia 
rachunku prowadzą działalność krócej niŜ 12 miesięcy 

0 zł przez pierwszych  
6 miesięcy 

X X X miesięcznie (nie obejmuje 
opłaty za obsługę karty 

określonej w rozdziale 2.4) 
1.1.  rachunek:      
a)  otwarcie rachunku  podstawowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat od czynności 
b)  otwarcie rachunku pomocniczego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat od czynności 
c)  prowadzenie rachunku  podstawowego w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu miesięcznie  
d)  prowadzenie rachunku pomocniczego 10 zł 1 w cenie pakietu 

kolejne – 8 zł 
2 w cenie pakietu 

kolejne – 5 zł 
2 w cenie pakietu 

kolejne – 5 zł 
miesięcznie  

1.2.  premia za saldo:      
a)  wpłata premii na rachunek podstawowy – za kaŜde 5 tys. zł 

średniomiesięcznego salda1) 
10 zł 10 zł X X miesięcznie 

1.3.  pakiet ubezpiecze ń:      
a)  Assistance Informacji Prawnej – składka ubezpieczeniowa w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu miesięcznie  

– łącznie z opłatą za pakiet 
b)  Ochrona Prawna – składka ubezpieczeniowa 18 zł 18 zł w cenie pakietu w cenie pakietu miesięcznie  

– łącznie z opłatą za pakiet 
1.4.  internetowy kanał dost ępu GB24 zabezpieczony kart ą TAN:      
a)  korzystanie z internetowego kanału dostępu GB24 zabezpieczonego 

kartą TAN 
w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu miesięcznie  



b)  wydanie karty TAN – pierwszej i kolejnych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat od kaŜdej karty 
c)  korzystanie z aplikacji mobilnej iGetin  w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu miesięcznie 
1.5.  internetowy kanał dost ępu GB24 zabezpieczony kart ą 

mikroprocesorow ą: 
     

a)  korzystanie z internetowego kanału dostępu GB24 zabezpieczonego 
kartą mikroprocesorową 

w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu miesięcznie  

b)  wydanie pierwszego czytnika kart mikroprocesorowych oraz karty 
mikroprocesorowej dla pierwszych trzech uŜytkowników 

240 zł 150 zł w cenie pakietu w cenie pakietu od kaŜdego zestawu 
 czytnik + karty 

c)  wydanie kolejnego czytnika kart mikroprocesorowych (w tym równieŜ 
zamiana czytnika uszkodzonego na nowy gdy uszkodzenie nastąpiło z 
winy klienta) 

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł od kaŜdego czytnika 

d)  wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej (w tym równieŜ zamiana 
karty mikroprocesorowej uszkodzonej lub zablokowanej na nową gdy 
uszkodzenie nastąpiło z winy klienta) 

90 zł 90 zł 90 zł 90 zł od kaŜdej karty 

1.6.  usługi dodatkowe:      
a)  bankowość telefoniczna za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu miesięcznie  
b)  usługa SMS Serwis w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu miesięcznie  
c)  generowanie papierowych wyciągów dziennych 100 zł 80 zł 50 zł 50 zł miesięcznie  

– łącznie z opłatą za pakiet 
d)  generowanie wyciągów dziennych poprzez internetowy kanał dostępu 

GB24 zabezpieczony kartą mikroprocesorową 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat miesięcznie 

e)  automatyczne lokowanie środków z rachunku bieŜącego lub 
pomocniczego2) 

100 zł 50 zł 25 zł 25 zł miesięcznie  

2.  Przelewy      
2.1.  realizacja poprzez internetowy kanał dost ępu GB24:      
a)  do ZUS i US bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat od kaŜdego przelewu 
b)  w formie przelewu zwykłego wewnętrznego złotowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat od kaŜdego przelewu 
c)  w formie przelewu zwykłego zewnętrznego złotowego3) 3 w cenie pakietu 

kolejne - 1 zł 
30 w cenie pakietu 

kolejne - 0,8 zł 
100 w cenie pakietu 

kolejne - 0,6 zł 
50 w cenie pakietu 

kolejne - 0,6 zł 
od kaŜdego przelewu 

d)  w kwocie poniŜej 1 mln zł realizowany w systemie SORBNET w 
kanale zabezpieczonym kartą mikroprocesorową4) 

50 zł 40 zł 30 zł 30 zł od kaŜdego przelewu 

e)  w kwocie powyŜej lub równej  1 mln zł realizowany w systemie 
SORBNET4) 

6 zł 6 zł 6 zł 6 zł od kaŜdego przelewu 

f)  realizacja wewnętrznego przelewu złotowego z odroczonym terminem 
płatności 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat od kaŜdego przelewu 

g)  realizacja zewnętrznego przelewu złotowego z odroczonym terminem 
płatności 

1 zł 0,8 zł 0,6 zł 0,6 zł od kaŜdego przelewu 

2.2.  realizacja za po średnictwem Centrum Obsługi Klienta:      
a)  w formie przelewu zwykłego złotowego (wewnętrznego, zewnętrznego 

w systemie ELIXIR) 
2 zł 2 zł 2 zł 2 zł od kaŜdego przelewu 

2.3.  realizacja za pomoc ą SMS Serwis:      
a)  do ZUS i US bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat od kaŜdego przelewu 
b)  w formie przelewu zwykłego wewnętrznego złotowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat od kaŜdego przelewu 
c)  w formie przelewu zwykłego zewnętrznego złotowego3) 1 zł 0,8 zł 0,6 zł 0,6 zł od kaŜdego przelewu 
2.4.  realizacja przez placówk ę Banku w formie papierowej:      
a)  w formie przelewu zwykłego złotowego5) 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł od kaŜdego przelewu 
b)  w kwocie poniŜej 1 mln zł realizowanego w systemie SORBNET4) 50 zł 40 zł 30 zł 30 zł od kaŜdego przelewu 
c)  w kwocie powyŜej lub równej 1 mln zł realizowanego w systemie 

SORBNET4) 
10 zł 10 zł 10 zł 10 zł od kaŜdego przelewu 

2.5.  realizacja przez placówk ę franczyzow ą w formie papierowej:      
a)  w formie przelewu zwykłego wewnętrznego złotowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat od kaŜdego przelewu 
b)  w formie przelewu zwykłego zewnętrznego złotowego 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł od kaŜdego przelewu 
3.  Zlecenia stałe      
3.1.  przez internetowy kanał dost ępu GB24 zabezpieczony kart ą TAN:      
a)  złoŜenie/zmiana/usunięcie dyspozycji złotowej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat od czynności 
b)  realizacja wewnętrznego złotowego zlecenia stałego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat od kaŜdego przelewu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* wszystkie naliczenia w trybie miesięcznym realizowane są w 20 dniu miesiąca chyba, Ŝe wyszczególniono inaczej 
1) średniomiesięczne saldo wyliczane jest jako suma sald na rachunku podstawowym na koniec poszczególnych dni miesiąca podzielona przez liczbę dni w miesiącu (jeśli saldo na koniec dnia jest ujemne – do wyliczenia przyjmowane jest 0 zł) 
 premia za średniomiesięczne saldo przysługuje za kaŜdy pełny miesiąc prowadzenia rachunku podstawowego (wyliczenie i wypłata premii nie obejmuje rachunków pomocniczych) 
 kwota premii za saldo wypłacana jest 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni do wysokości sumy opłaty za pakiet oraz innych opłat pobieranych łącznie z opłatą za pakiet  
2)    minimalna kwota podlegająca automatycznemu lokowaniu wynosi 50.000 zł dla pakietów Moja Firma 100 i Moja Firma Międzynarodowy oraz 100.000 zł dla pakietów Moja Firma 3 i Moja Firma 30 
3) pakiet bezpłatnych przelewów obowiązuje wyłącznie do rachunku podstawowego w jednym wybranych przez klienta internetowym kanale dostępu GB24: zabezpieczonym kartą TAN albo zabezpieczonym kartą mikroprocesorową 
 przelewy dokonane za pośrednictwem SMS Serwis traktowane są jak przelewy dokonane za pośrednictwem internetowego kanału dostępu GB24 zabezpieczonego kartą TAN 
4) prowizja pobierana jest za kaŜde polecenie przelewu złoŜone w dyspozycji zbiorczej 
5) z wyjątkiem: storn, prowizji płaconych na rzecz Getin Noble Bank S.A., spłat kredytów innych niŜ w rachunku bieŜącym oraz innych zobowiązań wobec Banku, przeksięgowań na inne rachunki posiadacza w Banku 
6)  opłata nie jest pobierana w przypadku spłaty odsetek i kredytu innego niŜ w rachunku bieŜącym udzielonego przez Getin Noble Bank S.A. 
7) nie pobiera się prowizji od wpłaty na rachunki lokat terminowych w Getin Noble Banku S.A. oraz z tyt. spłaty kredytów i innych zobowiązań wobec Getin Noble Banku S.A. z wyjątkiem kredytów w rachunku bieŜącym 
8) zmiana pakietu obowiązuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient złoŜył dyspozycję zmiany 
 
 
2.2.2  Rachunki walutowe rezydentów i nierezydentów  prowadz ących działalno ść gospodarcz ą (prowadzone jako rachunek pomocniczy do rachunku z łotowego oraz jako rachunek podstawowy) 
 

 RODZAJ CZYNNOŚCI  Wysoko ść 
opłaty/prowizji Tryb naliczania* 

7.  Otwarcie, prowadzenie, udost ępnienie usług   
7.1.  rachunek:   
a)  otwarcie rachunku podstawowego/pomocniczego bez opłat od czynności 
b)  prowadzenie rachunku jako rachunek pomocniczy w pakiecie Moja Firma Międzynarodowy 2 w cenie pakietu 

kolejne – 5 zł 
miesięcznie  

c)  realizacja zewnętrznego złotowego zlecenia stałego 1 zł 0,8 zł 0,6 zł 0,6 zł od kaŜdego przelewu 
3.2.  przez placówk ę Banku:      
a)  złoŜenie/zmiana/usunięcie dyspozycji złotowej 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł od czynności 
b)  realizacja wewnętrznego/zewnętrznego złotowego zlecenia stałego6) 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł od kaŜdego przelewu 
4.  Polecenia zapłaty      
a)  przyjęcie od dłuŜnika zgody do obciąŜenia rachunku poleceniem 

zapłaty 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od czynności 

b)  obciąŜenie rachunku dłuŜnika kwotą otrzymanego polecenia zapłaty i 
przekazanie środków na rachunek wierzyciela w innym banku 

1 zł 0,8 zł 0,6 zł 0,6 zł od kaŜdego obciąŜenia 

5.  Wpłaty i wypłaty gotówkowe      
5.1.  wpłaty realizowane przez placówk ę Banku:      
a)  wpłaty gotówkowe na rachunek własny – w przypadku kiedy wpłacany 

bilon nie przekracza 50 sztuk7) 
0,5% min. 6 zł 0,45% min. 5 zł 0,4% min. 4 zł 0,4% min. 4 zł od kaŜdej wpłaty 

b)  wpłaty gotówkowe na rachunek własny – w przypadku kiedy wpłacany 
bilon przekracza 50 sztuk7) 

1% min 10 zł 1% min 10 zł 1% min 10 zł 1% min 10 zł od kaŜdej wpłaty 

c)  wpłaty zamknięte na rachunek własny – w przypadku kiedy wpłacany 
bilon nie przekracza 50 sztuk7) 

0,1% min 5 zł 0,1% min 5 zł 0,1% min 5 zł 0,1% min 5 zł od kaŜdej wpłaty 

d)  wpłaty zamknięte na rachunek własny – w przypadku kiedy wpłacany 
bilon przekracza 50 sztuk7) 

1% min 10 zł 1% min 10 zł 1% min 10 zł 1% min 10 zł od kaŜdej wpłaty 

5.2.  wpłaty realizowane przez placówk ę franczyzow ą:      
a)  wpłaty gotówkowe na rachunek własny7) 0,4% min 5 zł 0,4% min 5 zł 0,4% min 5 zł 0,4% min 5 zł od kaŜdej wpłaty 
5.3.  wypłaty realizowane przez placówk ę Banku:      
a)  wypłaty gotówkowe 0,3% min. 6 zł 0,25% min. 5 zł 0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł od kaŜdej wypłaty 
5.4.  wypłaty realizowane przez placówk ę franczyzow ą:      
a)  wypłaty gotówkowe 0,5% min 5 zł 0,5% min 5 zł 0,5% min 5 zł 0,5% min 5 zł od kaŜdej wypłaty 
6.  zmiana/rezygnacja z rachunku      
a)  likwidacja na wniosek klienta rachunku przed upływem 365 dni od 

daty otwarcia w przypadku korzystania z promocyjnej opłaty 
określonej w punkcie 1.b) 

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł jednorazowo 

b)  likwidacja na wniosek klienta rachunku przed upływem 90 dni od daty 
otwarcia w przypadku nie korzystania z promocyjnej opłaty określonej 
w punkcie 1.b) 

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł jednorazowo 

c)  zmiana pakietu na pakiet o niŜszej opłacie8) X 100 zł 100 zł 100 zł jednorazowo 



 RODZAJ CZYNNOŚCI  Wysoko ść 
opłaty/prowizji Tryb naliczania* 

c)  prowadzenie rachunku jako rachunek pomocniczy w pozostałych pakietach 25 zł miesięcznie  
d)  prowadzenie rachunku podstawowego/pomocniczego walucie przypadku braku rachunku złotowego 25 zł miesięcznie  
7.2.  internetowy kanał dost ępu GB24 zabezpieczony kart ą mikroprocesorow ą:   
a)  korzystanie z internetowego kanału dostępu GB24 zabezpieczonego kartą mikroprocesorową w cenie rachunku miesięcznie  
b)  wydanie pierwszego czytnika kart mikroprocesorowych oraz karty mikroprocesorowej dla pierwszych trzech uŜytkowników1) w cenie rachunku od kaŜdego zestawu 

 czytnik + karty 
c)  wydanie kolejnego czytnika kart mikroprocesorowych (w tym równieŜ zamiana czytnika uszkodzonego na nowy gdy uszkodzenie nastąpiło z winy klienta) 150 zł od kaŜdego czytnika 

d)  wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej (w tym równieŜ zamiana karty mikroprocesorowej uszkodzonej lub zablokowanej na nową, gdy uszkodzenie 
nastąpiło z winy klienta) 

90 zł od kaŜdej karty 

7.3.  usługi dodatkowe:   
a)  bankowość telefoniczna za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta w cenie rachunku miesięcznie  
b)  generowanie papierowych wyciągów dziennych 50 zł miesięcznie – łącznie z 

opłatą za pakiet 
c)  generowanie wyciągów dziennych poprzez internetowy kanał dostępu GB24 zabezpieczony kartą mikroprocesorową bez opłat miesięcznie 
d)  automatyczne lokowanie środków z rachunku bieŜącego lub pomocniczego 50 zł miesięcznie  
8.  Wpłaty i wypłaty gotówkowe   
8.1.  wpłaty realizowane przez placówk ę Banku:   
a)  wpłaty gotówkowe na rachunek własny2) 0,4% min. 5 zł od kaŜdej wpłaty 
8.2.  wypłaty realizowane przez placówk ę Banku:   
a)  wypłaty gotówkowe 0,4% min 5 zł od kaŜdej wypłaty 
9.  Rezygnacja z rachunku   
a)  likwidacja na wniosek klienta rachunku przed upływem 90 dni od daty otwarcia w przypadku braku rachunku złotowego 100 zł jednorazowo 
 

* wszystkie naliczenia w trybie miesięcznym realizowane są w 20 dniu miesiąca chyba, Ŝe wyszczególniono inaczej 
1) w przypadku korzystania z rachunku walutowego oraz rachunku złotowego Klient ponosi jedną opłatę zgodnie z zapisami punktu 1.5.b) tabeli dla rachunków złotowych 
2)  nie pobiera się prowizji od wpłaty na rachunki lokat terminowych w Getin Noble Banku S.A. oraz z tyt. spłaty kredytów i innych zobowiązań wobec Getin Noble Banku S.A. z wyjątkiem kredytów w rachunku bieŜącym 
  
2.2.3 . Pozycje wspólne dla rachunku w ofercie Bank u  
 

 RODZAJ CZYNNOŚCI Wszystkie pakiety / 
rachunki 

Tryb naliczania  

10.  Pozostałe operacje/czynno ści   
10.1.  związane z  internetowym kanałem dost ępu GB24 zabezpieczonym kart ą mikroprocesorow ą   
a)  zmiana deklarowanych w umowie limitów maksymalnej kwoty operacji: jednorazowej przez Internet, dziennej przez Internet 10 zł od kaŜdej zmiany 
b)  zablokowanie lub odblokowanie kanału dostępu do rachunków bankowych bez opłat od czynności 
c)  zablokowanie lub odblokowanie karty mikroprocesorowej na wniosek klienta bez opłat od czynności 
d)  podanie identyfikatora/hasła w przypadku zapomnienia go przez uŜytkownika bez opłat  od czynności 
e)  telefoniczna informacja w zakresie pomocy technicznej oraz obsługi rachunku bez opłat od czynności 
10.2.  związane z kartami debetowymi i obci ąŜeniowymi   
a)  transakcje bezgotówkowe bez opłat od kaŜdej transakcji 
b)  przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niŜ waluta rozliczeniowa karty bez opłat od kaŜdej transakcji 
c)  sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie bezpłatnie lub 0,99 zł od czynności 
d)  zastrzeŜenie karty bez opłat od czynności 
10.3.  związane z przelewami   
a)  administrowanie przelewami 50 zł miesięcznie  
b)  wydanie zaświadczenie o wykonaniu polecenia przelewu w placówce Banku 10 zł od przelewu 
c)  potwierdzenie zlecenia zrealizowanego telefonicznie 5 zł od przelewu 
d)  potwierdzenie zlecenia zrealizowanego przez internetowy kanał dostępu 5 zł od przelewu 
10.4.  związane z obsług ą wpłat w placówkach Banku   
a)  wpłaty gotówkowe osób trzecich (nie będących posiadaczami rachunku, na który dokonywana jest wpłata) – w przypadku kiedy wpłacany bilon 

nie przekracza 50 sztuk1) 
0,5% min 5 zł od kaŜdej wpłaty 

pobierane od dokonującego wpłaty 
b)  wpłaty gotówkowe osób trzecich (nie będących posiadaczami rachunku, na który dokonywana jest wpłata) – w przypadku kiedy wpłacany bilon 

przekracza 50 sztuk1) 
1% min 10 zł od kaŜdej wpłaty 

pobierane od dokonującego wpłaty 



c)  wpłaty gotówkowe na rachunek w innym banku – w przypadku kiedy wpłacany bilon nie przekracza 50 sztuk1) 1,5% min 10 zł od kaŜdej wpłaty 
pobierane od dokonującego wpłaty 

d)  wpłaty gotówkowe na rachunek w innym banku – w przypadku kiedy wpłacany bilon przekracza 50 sztuk1) 1,5% min 20 zł od kaŜdej wpłaty 
pobierane od dokonującego wpłaty 

10.5.  związane z obsług ą wpłat w placówkach franczyzowych   
a)  wpłaty osób trzecich (nie będących posiadaczami rachunku, na który dokonywana jest wpłata) oraz wpłaty gotówkowe na rachunek w innym 

banku 
0,5% min 5 zł od kaŜdej wpłaty 

pobierane od dokonującego wpłaty 
10.6.  związane z obsług ą wypłat   
a)  niezrealizowanie wypłaty gotówkowej podlegającej awizacji w uzgodnionym terminie 0,2% min. 50 zł od kwoty awizowanej 
10.7.  związane z czekami   
a)  potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 6 zł od jednego czeku 
b)  wydanie blankietu czekowego 1,5 zł za kaŜdy blankiet 
c)  przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych i czeków 30 zł od kaŜdego zastrzeganego 

dokumentu (ksiąŜeczka czekowa 
traktowana jako jeden dokument) 

10.8.  związane z blokad ą środków   
a)  dokonanie blokady na rzecz Banku poza blokadami z tytułu transakcji zakupu bonów oraz z tytułu transakcji walutowych typu forward 20 zł od blokady 
b)  dokonanie blokady na rzecz innych podmiotów poza blokadami z tytułu transakcji zakupu bonów oraz z tytułu transakcji walutowych typu 

forward 
40 zł od blokady 

c)  wydanie zaświadczenie o zablokowaniu rachunku 20 zł od zaświadczenia 
10.9.  związane z udzieleniem informacji/opini ą   
a)  udzielenie informacji bankom i firmom audytorskim o klientach Banku – informacja udzielona dla Banku 50 zł od czynności 
b)  udzielenie informacji bankom i firmom audytorskim o klientach Banku – informacja udzielona dla celów audytu 200 zł od czynności 

 
c)  udzielenie audytorom informacji związanych ze sprawdzeniem stanów rozliczeń na rachunkach banków zagranicznych według rzeczywistych 

kosztów 
od czynności 

d)  wywiad handlowy o firmie: 
- na zlecenie klienta (za zgodą firmy) 
- na zlecenie nierezydenta (za zgodą klienta) 

200 zł + koszty rzeczywiste od czynności 
- do obu opłat dolicza się 22% VAT 

e)  wydanie opinii o sytuacji finansowej firmy w związku z zaciągniętym kredytem kupieckim lub innym min. 200 zł od czynności 
f)  wydanie opinii o sytuacji finansowej klienta (na jego Ŝyczenie) min. 200 zł od czynności 
g)  wydanie standardowej opinii bankowej (na Ŝyczenie klienta) 100 zł od czynności 
h)  wydanie standardowej opinii bankowej w trybie ekspresowym (wydanej do dwóch dni roboczych od daty wniosku) 150 zł od czynności 
i)  wydanie potwierdzenia posiadania rachunku lub/i informacji o zajęciach egzekucyjnych 20 zł od czynności 
j)  wydanie zaświadczenia o wysokości środków na rachunku bieŜącym/ lokacyjnym 20 zł od czynności 
k)  wydanie zaświadczenia o wysokości środków na rachunku bieŜącym/ lokacyjnym w trybie ekspresowym (w ciągu 2 dni roboczych) 40 zł od czynności 
l)  przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i 

instytucjom2) 
30 zł w ramach jednego 

oddziału,  
100 zł w ramach całego 

Banku 

od czynności 

m)  sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego/jednego załącznika do wyciągu 10 zł od odpisu i kaŜdego załącznika 
n)  sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za bieŜący rok3) 20 zł za 1 stronę 

max. 200 zł 
od czynności 

o)  opłata za wydanie kopii umowy rachunku bieŜącego 5 zł od czynności 
10.10. inne nie wyszczególnione powy Ŝej   
a)  przyjęcie zmiany karty wzorów podpisów 10 zł od czynności 
b)  przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu toŜsamości 30 zł od kaŜdego zastrzeganego 

dokumentu 
c)  przechowywanie depozytu na zlecenie klienta (miesięcznie) 14 zł miesięcznie 
d)  najem skrytek sejfowych – opłata miesięczna 24 zł miesięcznie 
e)  najem skrytek sejfowych – opłata roczna 240 zł rocznie 
f)  wykonanie odbitki ksero 1 zł za kaŜdą stronę A-4 
g)  zmiana znaków pienięŜnych z jednego nominału na inny 1% min. 10 zł od kwoty 
h)  wysłanie wezwania/zawiadomienia/wypowiedzenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego 75 zł za kaŜdy wysłany dokument 
i)  usługi nietypowe wysokość opłaty ustala 

Dyrektor Oddziału Banku 
 



 

1) nie pobiera się prowizji od wpłaty na cele charytatywne 
2) opłaty nie pobiera się, jeśli udzielenie informacji następuje na Ŝyczenie:  

sądu lub prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, 
prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwami, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny, 
osób upowaŜnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego, 
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz danych umoŜliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków. 

3) za lata poprzednie opłaty podwyŜsza się odpowiednio o: 
 za 1 rok wstecz o 100% stawki podstawowej, 
 za 2 lata wstecz o 200% stawki podstawowej, 
 za 3 lata wstecz o 300% stawki podstawowej, 
 za 4 lata oraz następne wstecz o 350% stawki podstawowej. 
 
 

2.3. Opłaty za czynno ści windykacyjne – dla klientów firmowych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bank moŜe prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów telefonicznych, SMS’ów) wysyłaniem pism (w postaci monitów papierowych i wezwań do zapłaty) i wizytami terenowymi. Częstotliwość tych działań 
uzaleŜniona jest od postawy Klienta. KaŜde kolejne działanie jest podejmowane przez Bank nie wcześniej niŜ dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty. W 
pierwszej kolejności podejmowane są działania związane z monitoringiem telefonicznym (rozmowy telefoniczne, SMS’y) oraz pisemnym (monity papierowe, wezwania do zapłaty), przy czym łączna suma opłat za działania związane z monitoringiem 
telefonicznym i pisemnym nie moŜe przekroczyć w danym miesiącu kwoty 200 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego. JeŜeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłuŜenia, podejmowane są 
kolejne działania w postaci wizyt negocjatora terenowego – z zastrzeŜeniem, iŜ łączna suma opłat za wszystkie wyŜej wymienione czynności nie moŜe przekroczyć w danym miesiącu kwoty 400 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku 
prawnego. Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyŜej kolejności, a jeŜeli ich zastosowanie nie jest moŜliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi. 
 

2.4 Karty płatnicze dla klientów firmowych 
 
2.4.1. Karty debetowe 
 

PROWIZJE I OPŁATY RODZAJ CZYNNOŚCI 

MasterCard Business Card 1) MasterCard Executive Business Card 2) 

Opłata za wydanie i wznowienie karty bezpłatnie bezpłatnie 

Opłata za obsługę karty3) bezpłatnie lub  5,00 zł miesięcznie4) bezpłatnie lub  10,00 zł miesięcznie5) 

Prowizja od transakcji bezgotówkowych bez prowizji bez prowizji 

RODZAJ CZYNNOŚCI OPŁATY I PROWIZJE 

1. Opłata za wystawiony monit papierowy  25 zł* 

2. Opłata za wystawione wezwanie do zapłaty oraz ostateczne wezwanie do zapłaty 30 zł* 

3. Opłata za monit telefoniczny 8,99 zł* 

4. Opłata za monit sms 1,99 zł* 

5. Opłata za wizytę terenową  110 zł* 

6. Opłata za wystawienie BTE 60 zł 

7. Opłata za windykację przez firmy zewnętrzne 

Opłaty za dochodzenie wymagalnych naleŜności Banku przez 
zewnętrzną firmę windykacyjną” w wysokości „wg kosztów 

rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niŜ 17% kwoty 
wymagalnej naleŜności Banku 



Prowizja od wypłaty gotówki w bankomacie: 
- Bankomat 24/Euronet Sp. z o.o. 
- Bank Zachodni WBK SA 
- eCard SA 

bez prowizji bez prowizji 

Prowizja od pozostałych wypłat gotówki w kraju 2%, minimum 5,00 zł 2%, minimum 5,00 zł 

Prowizja od wypłaty gotówki za granicą 2%, minimum 10,00 zł 2% minimum 10,00 zł 

Opłata za sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 0,99 zł 0,99 zł 

Opłata za zmianę kodu PIN w bankomacie bezpłatnie bezpłatnie 

Opłata za zastrzeŜenie karty bezpłatnie bezpłatnie 

Prowizja za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niŜ waluta rozliczeniowa karty bez prowizji bez prowizji 

 
1) Karta wydawana do rachunków w pakiecie: Moja Firma 3 oraz Moja Firma 30 
2) Karta wydawana do rachunków we wszystkich pakietach 
3) Opłata pobierana jest za kaŜdy miesiąc waŜności karty, niezaleŜnie od daty jej aktywowania do 5-tego dnia miesiąca. 
4) W przypadku, gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego nie zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane przy uŜyciu karty na kwotę minimum 300,00 zł, wówczas miesięczna opłata za obsługę karty pobierana jest w wysokości 5,00 zł. 
5) W przypadku, gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego nie zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane przy uŜyciu karty na kwotę minimum 600,00 zł, wówczas miesięczna opłata za obsługę karty pobierana jest w wysokości 10,00 zł. 

 
2.4.2. Karta obci ąŜeniowa MasterCard Business 
 

RODZAJ CZYNNOŚCI PROWIZJE I OPŁATY 

Opłata za wydanie i wznowienie karty bezpłatnie 

Opłata za obsługę karty1)    10,00 zł lub 15,00 zł miesięcznie 2) 

Prowizja od transakcji bezgotówkowych bez prowizji 

Prowizja od wypłat gotówki w kraju 3%, minimum 5,00 zł 

Prowizja od wypłaty gotówki za granicą 3%, minimum 10,00 zł 

Opłata za sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie bezpłatnie 

Opłata za zastrzeŜenie karty bezpłatnie 

Prowizja za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niŜ waluta rozliczeniowa karty bez prowizji 

 
1) Opłata pobierana jest za kaŜdy miesiąc waŜności karty, niezaleŜnie od daty jej aktywowania do 5-tego dnia miesiąca. 
2) W przypadku, gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego nie zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane przy uŜyciu karty na kwotę minimum 1.000,00 zł, wówczas miesięczna opłata za obsługę karty pobierana jest w wysokości 15,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. PROWIZJE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ OPŁATY ZA INNE CZYNNO ŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM  
 

1. REALIZACJA POLECE Ń WYPŁATY 
 

RODZAJ CZYNNOŚCI PROWIZJE I OPŁATY 

1. Realizacja poleceń wypłaty za granicę i do banku krajowego 
 
- w pakiecie Moja Firma Międzynarodowy 

 
a) realizacja poleceń wypłaty za granicę i do banku krajowego z  jednodniową datą waluty 
 
 b) realizacja poleceń wypłaty za granicę i do banku krajowego z datą waluty ten sam dzień 
 
c) opłata dodatkowa za realizację polecenia wypłaty za granicę lub do banku krajowego gdy wszystkie koszty ponosi zleceniodawca 
(opcja OUR) 

0,2% min. 30 zł max. 250 zł+ koszty telekomunikacyj ne 
 

0,1% min. 20 zł max. 200 zł+ koszty telekomunikacyj ne 
 

dodatkowo 60 zł 
 

dodatkowo 90 zł 
 

80 zł 

2. Anulowanie lub zmiana zrealizowanego polecenia wypłaty za granicę przez klienta Getin Noble Banku SA  100 zł 
+ koszty innych banków  

3. Wycofanie polecenia wypłaty za granicę lub do banku krajowego na Ŝądanie Klienta jeśli nie zostało jeszcze zrealizowane lub 
nie zostały zapewnione środki na jego realizację 

 
30 zł 

4. Czynności dodatkowe, w tym poprawki, zmiany, uzupełnienia do polecenia wypłaty za granicę lub do banku krajowego 30 zł 
5. Wydanie na wniosek klienta Getin Noble Banku SA potwierdzenia wykonania polecenia wypłaty 10 zł 
6. Realizacja poleceń wypłaty w obrocie dewizowym na rachunki Klientów Getin Noble Banku SA prowadzących działalność 

gospodarczą 
- w pakiecie Moja Firma Międzynarodowy 

0,2% min. 20 zł max. 200 zł 
 

0,1% min. 10 zł max. 150 zł 

7. Realizacja poleceń wypłaty w obrocie dewizowym na rachunki Klientów Getin Noble Banku SA, będących osobami fizycznymi 
nie prowadzącymi działalności gospodarczej z wyjątkiem wpływów z tytułu  rent i emerytur. 

     Realizacja poleceń wypłaty w obrocie dewizowym na rachunki Klientów Getin Noble Banku SA z tytułu rent i emerytur: 
- do kwoty 50 EUR 
- powyŜej 50 EUR 

 
bez prowizji  

 
bez prowizji 

40 zł 
8. Realizacja poleceń wypłaty w obrocie dewizowym na rzecz Klientów innych banków 0,25%  

min. 50 zł  max. 250 zł 
+ koszty telekomunikacyjne  

9. Zmiana dyspozycji, anulowanie lub zwrot polecenia wypłaty z zagranicy z polecenia banku zlecającego lub na wniosek 
beneficjenta 

100 zł 
+ koszty telekomunikacyjne 

+koszty innych banków 
10. Korekta rachunku klienta Getin Noble Banku SA przy realizacji polecenia wypłaty za granicę 20 zł 

11. Postępowanie wyjaśniające lub poszukiwanie polecenia wypłaty, w tym na wniosek klienta banku* 
 
*opłaty nie pobiera się, jeśli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzono błędy Banku 

50 zł 
+ koszty telekomunikacyjne 

+ koszty innych banków  
12. Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne 15 zł 

 

Prowizje zwi ązane z innymi czynno ściami realizowanymi w obrocie dewizowym (w tym doty czące czeków, inkasa dokumentowego, akredytywy) okre ślone s ą odrębnie  


