Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)
i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. *

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)
1. Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z „Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo”
(„Ogólne warunki”), w szczególności:
1) opłaty za transakcje/operacje – są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji; wysokość opłat uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach
Konta za poprzedni okres miesięczny,
2) opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego Konta Inteligo,
3) okres miesięczny liczony jest od dnia następnego po dniu zawarcia umowy i kończy się w dniu kolejnego miesiąca, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy (z wyłączeniem pierwszego
okresu miesięcznego, który obejmuje dodatkowo dzień zawarcia umowy),
4) średnie miesięczne saldo – suma sald na wszystkich rachunkach Klienta w ramach danego Konta na koniec każdego dnia w danym okresie miesięcznym, podzielona przez liczbę dni
przypadających na ten okres miesięczny; saldo rachunków na koniec każdego dnia brane pod uwagę przy wyliczaniu średniego miesięcznego salda jest wyznaczane z uwzględnieniem dat waluty
transakcji/operacji rozliczonych w tym okresie miesięcznym,
5) Kanały samoobsługowe – usługa bankowości elektronicznej i usługa bankowości telefonicznej w rozumieniu zapisów „Ogólnych warunków”, z wyłączeniem obsługi za pośrednictwem
Konsultanta w serwisie telefonicznym,
6) występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej transakcji/operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej transakcji/operacji w tym kanale; szczegółowy
opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest na stronie www.inteligo.pl.
2. W przypadku Konta Inteligo prywatnego prowadzonego na rzecz Dziecka (Inteligo Konto Dziecka), opłaty za transakcje/operacje wymienione w poniższej tabeli wynoszą 0,00 zł, o ile Bank
udostępnia taką transakcję/operację do tego konta. Bank informuje o dostępności takiej transakcji/operacji na stronie www.inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.
* Klienci, którzy zawarli umowę przed tym terminem mają możliwość przejścia na warunki określone w Części II po złożeniu stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem serwisu internetowego.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438
NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
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Lp.

1.

Tytuł opłaty/prowizji

Opłata za prowadzenie Konta

Częstotliwość

1)

Usługa bankowości
elektronicznej/usługa
bankowości telefonicznej
i inne

miesięcznie

Opłata/prowizja w PLN
Dla konta ze
średnim
miesięcznym
saldem do
99,99 PLN

Dla konta ze
średnim
miesięcznym
saldem 100,00
– 49 999,99
PLN

Dla konta ze
średnim
miesięcznym
saldem od
50 000,00 PLN

4,99

0

0

11,99

11,99

11,99

0

0

0

0,99

0,99

0,99

0

0

0

Transakcje bezgotówkowe
2.

Wpływ na rachunek z tytułu przelewu zagranicznego/walutowego, gdy koszt ponosi
Odbiorca, z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA

każdorazowo

3.

Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu wewnętrznego zdefiniowanego,
z zastrzeżeniem lp. 4

każdorazowo

4.

5.

Kanały samoobsługowe
Konsultant

Polecenie przelewu wewnętrznego z rachunku oszczędnościowego:
1)

pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym

każdorazowo

2)

kolejny w danym miesiącu kalendarzowym

każdorazowo

0,4% nie
mniej niż 9,99

0,4% nie
mniej niż 9,99

Polecenie przelewu, z zastrzeżeniem lp. 6:
1)

2)

standardowe, z zastrzeżeniem ppkt 4

natychmiastowe, z zastrzeżeniem ppkt 4

każdorazowo

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

0,99

0,99

0,99

Konsultant

2,99

2,99

2,99

5

5

5

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0,99

0,99

0,99

Kanały samoobsługowe
Konsultant

6.

0,4% nie
mniej niż 9,99

3)

na telefon BLIK

każdorazowo

4)

na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach PKO TFI SA

każdorazowo

Polecenie przelewu zdefiniowanego

każdorazowo

Aplikacja mobilna

Kanały samoobsługowe

STRONA 2/12

Konsultant
7.

Zlecenie zmienne – realizacja

8.

Zlecenie stałe:
1)

ustanowienie

każdorazowo

każdorazowo

Kanały samoobsługowe
Konsultant

2)

9.

1,99

1,99

1,99

0,99

0,99

0,99

0

0

0

0,99

0,99

0

realizacja
a)

na rachunek w ramach Banku

każdorazowo

0

0

0

b)

na rachunek w innym banku

każdorazowo

0,99

0,99

0,99

0

0

0

0,99

0,99

0,99

Wypłata części środków z lokaty o zmiennym oprocentowaniu przed upływem okresu
umownego (do wysokości salda minimalnego)

każdorazowo

Kanały samoobsługowe
Konsultant

Karty debetowe Inteligo
10.

Wydanie karty płatniczej, z wyjątkiem wydania pierwszej karty do rachunku głównego

jednorazowo

1,59

1,59

0

11.

Obsługa karty debetowej wydanej do rachunku głównego lub do rachunku dodatkowego
w ramach konta

miesięcznie

0,99

0,99

0

12.

Przesłanie kolejnej karty, na życzenie Klienta, przesyłką kurierską na terenie kraju

każdorazowo

25

25

25

13.

Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa
w walucie innej niż waluta polska (w tym transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu
karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz transgranicznej transakcji płatniczej
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) – od wartości transakcji płatniczej

każdorazowo

3,5%

3,5%

3,5%

14.

Usługa „Bankomaty bez granic” (aktywacja usługi była możliwa do dnia 5 września
2013 r.)

miesięcznie

4

4

4

Transakcje gotówkowe
15.

Wypłata gotówki w oddziale innego banku (terminal POS)

każdorazowo

9,99

9,99

9,99

16.

Wypłata gotówki w bankomatach własnych Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu

każdorazowo

0

0

0
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karty debetowej lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej
17.

Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju, z wyjątkiem
Klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”

każdorazowo

4,50

4,50

4,50

18.

Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem aplikacji mobilnej

każdorazowo

4,50

4,50

4,50

19.

Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą (w tym
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych), z wyjątkiem Klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”

każdorazowo

4,50

4,50

4,50

20.

Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej
Inteligo lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej (cashback)

każdorazowo

1

1

1

Inne operacje
21.

Odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty

każdorazowo

0

0

0

22.

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

2,99

2,99

0

23.

Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta zestawienia transakcji płatniczych z Konta
Inteligo (wyciągu)

każdorazowo

e-mail/poczta/faks

5,99

5,99

0

24.

Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta zestawienia transakcji płatniczych z rachunku
w ramach Konta Inteligo (wyciągu/historii rachunku) 2)

każdorazowo

e-mail

2,99

2,99

0

poczta/faks

5,99

5,99

0

25.

Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia salda rachunku

każdorazowo

poczta/faks

5,99

5,99

0

26.

Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia wykonanej
transakcji

każdorazowo

poczta/faks

5,99

5,99

0

Kanały samoobsługowe

0

0

0

e-mail

0

0

0

5,99

5,99

0

5,99

5,99

0

5,99

5,99

0

3)

27.

Przesłanie na życzenie Klienta kopii umowy

każdorazowo

poczta/faks
28.

Ustanowienie/zmiana dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

każdorazowo

29.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym (w tym opinii bankowej)

każdorazowo

poczta/faks
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30.

Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta kopii dokumentów potwierdzających
dokonanie transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej

każdorazowo

poczta/faks

9,99

9,99

0

31.

Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta innych zaświadczeń/dokumentów, z
wyjątkiem informacji wymaganych na podstawie ustawy o usługach płatniczych

każdorazowo

poczta/faks

5,99

5,99

0

32.

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom,
o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz
organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe

każdorazowo

25

25

25

33.

Przesłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty

każdorazowo

4

4

4

34.

Przesłanie kolejnej karty kodów, na życzenie Klienta, przesyłką kurierską na terenie kraju

każdorazowo

25

25

25

Usługi powiadomień

1)
2)
3)
4)
5)

35.

Powiadomienie o niezrealizowanych transakcjach

36.

Usługa „Powiadomienia E-Mail”

37.

Usługa „Powiadomienia Komunikator”

38.

Usługa „Powiadomienia SMS”

39.

Ponowna aktywacja usługi „Powiadomienia SMS”

4)

4)

4) 5)

miesięcznie

SMS (Automatycznie)

0

0

0

miesięcznie

E-mail (Automatycznie)

0

0

0

miesięcznie

Komunikator
(Automatycznie)

0

0

0

miesięcznie

SMS (Automatycznie)

4,99

4,99

4,99

5,99

5,99

5,99

każdorazowo

Opłata za prowadzenie Konta z przyznanym produktem kredytowym (z wyłączeniem Limitu debetowego) w ramach Konta Inteligo nie jest pobierana.
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - wyciąg/historia rachunku za okres powyżej 90 dni realizowane są w formie e-mail.
Faks zamawiany poprzez serwis internetowy i wysyłany automatycznie.
Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres e-mail lub identyfikator komunikatora lub nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.
W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego, przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie. Opłata pobierana jest odrębnie dla każdego Konta Inteligo.
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Dział II. Tabela warunków produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo prywatnych
Limit debetowy 1)
Lp.

Tytuł opłaty/prowizji

1.

Obsługa limitu debetowego

1)
2)

Częstotliwość
2)

2)

Opłata/prowizja w PLN

miesięcznie

0,99

2.

Udzielenie /zwiększenie kwoty limitu debetowego

każdorazowo

0,99

3.

Zmniejszenie/rezygnacja z limitu debetowego

każdorazowo

0

4.

Przesłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty

każdorazowo

4

Niespłacenie Limitu debetowego przez Klienta w dacie spłaty powoduje czasowe zablokowanie środków do dnia spłaty całości zadłużenia.
Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia Limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie pobieraniu opłaty.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo)
Lp.

Tytuł opłaty/prowizji

Częstotliwość

Opłata/prowizja w PLN

1.

Udzielenie Kredytu w rachunku płatniczym – od kwoty kredytu

każdorazowo

1,5% min. 40

2.

Przedłużenie okresu kredytowania na kolejne 12 miesięcy - od kwoty kredytu

każdorazowo

1,5% min. 50

3.

Podwyższenie kwoty Kredytu w rachunku płatniczym – od kwoty podwyższenia

każdorazowo

1,5% min. 50

Pożyczka Inteligo
Lp.

Tytuł opłaty/prowizji

Częstotliwość

Opłata/prowizja w PLN

1.

Udzielenie Pożyczki Inteligo - od kwoty pożyczki

każdorazowo

5%

2.

Zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych Pożyczki Inteligo - od kwoty rat podlegających zawieszeniu

każdorazowo

3% nie mniej niż 50
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Karta kredytowa Inteligo
Lp.

Tytuł opłaty/prowizji

1.

Wydanie karty płatniczej

1)

2.

Obsługa karty kredytowej

3.

Częstotliwość

Opłata/prowizja w PLN

jednorazowo
1)

0
1) 2)

rocznie

0 - gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 800 PLN
35 - gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na kwotę min. 500 PLN
50 - w pozostałych przypadkach

Wypłata gotówki w kraju (terminal POS)

każdorazowo

3% nie mniej niż 7

4.

Wypłata gotówki w kraju (bankomat)

każdorazowo

3% nie mniej niż 7

5.

Wypłata gotówki za granicą (terminal POS)

każdorazowo

3% nie mniej niż 7

6.

Wypłata gotówki za granicą (bankomat)

każdorazowo

3% nie mniej niż 7

7.

Polecenie przelewu lub polecenie przelewu wewnętrznego z Karty kredytowej

każdorazowo

3% nie mniej niż 7

8.

Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie innej niż PLN lub kartą
Mastercard w walucie innej niż EUR oraz PLN

każdorazowo

3%

9.

Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta zestawienia transakcji płatniczych z Karty
kredytowej (wyciągu) 3)

każdorazowo

3 – e-mail
10 – faks/poczta (list zwykły)

10.

Obsługa przekroczenia przyznanego limitu kredytowego (w przypadku przekroczenia
limitu kredytowego o więcej niż 5%)

każdorazowo

1) 2)

4)

35

Dotyczy transakcji zrealizowanych kartą w okresie 12 miesięcy, za który pobierana jest roczna opłata za kartę. Kwota transakcji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowanie transakcji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości transakcji. Opłata
pobierana jest z dołu. W przypadku wcześniejszej rezygnacji Klienta z karty lub rozwiązania umowy, opłata pobierana proporcjonalnie do okresu, za który należna jest opłata roczna.

2)

Stawki obowiązują również w przypadku wcześniejszej rezygnacji z karty, przy czym progi kwotowe nie ulegają zmniejszeniu, a opłata nie zostanie pobrana lub pobrana będzie w określonej wysokości, jeżeli odpowiednia kwota transakcji w ujęciu średniomiesięcznym
została wykonana w trakcie rzeczywistego okresu użytkowania karty.

3)
4)

Wyciąg z karty kredytowej za okres powyżej 90 dni realizowany jest w formie e-mail.
Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5,00 zł.
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Dział III. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo firmowych
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z „Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo” („Ogólne
warunki”), w szczególności:
1) opłaty za transakcje/operacje – są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji,
2) opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego Konta,
3) okres miesięczny liczony jest od dnia następnego po dniu zawarcia umowy i kończy się w dniu kolejnego miesiąca, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy (z wyłączeniem pierwszego okresu
miesięcznego, który obejmuje dodatkowo dzień zawarcia umowy),
4) Kanały samoobsługowe – usługa bankowości elektronicznej i usługa bankowości telefonicznej w rozumieniu zapisów „Ogólnych warunków”, z wyłączeniem obsługi za pośrednictwem Konsultanta w
serwisie telefonicznym,
5) występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej transakcji/operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej transakcji/operacji w tym kanale; szczegółowy opis
funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest na stronie www.inteligo.pl.
Lp.

Tytuł opłaty/prowizji

1.

Opłata za prowadzenie:

Częstotliwość

Usługa bankowości
elektronicznej/usługa
bankowości telefonicznej
i inne

Opłata/prowiz
ja w PLN

1)

rachunku głównego

miesięcznie

3,99

2)

rachunku dodatkowego

miesięcznie

0

Transakcje bezgotówkowe
2.

Wpływ na rachunek z tytułu przelewu zagranicznego/walutowego, gdy koszt ponosi Odbiorca, z wyłączeniem polecenia
przelewu SEPA

każdorazowo

3.

Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu wewnętrznego zdefiniowanego (w tym Split Payment)

każdorazowo

4.

Polecenie przelewu polecenie przelewu zdefiniowanego (w tym Split Payment), z zastrzeżeniem lp. 5 - 8

każdorazowo

11,99
Kanały samoobsługowe

0

Konsultant

0,99

Kanały samoobsługowe

1,49

Konsultant

2,99
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5.

Polecenie przelewu natychmiastowego (w tym do ZUS i US oraz Split Payment do US)

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

10

Konsultant

20

6.

Polecenie przelewu na telefon BLIK

każdorazowo

Aplikacja mobilna

7.

Polecenie przelewu lub polecenie przelewu zdefiniowanego do ZUS

każdorazowo1)

Kanały samoobsługowe

2,99

Konsultant

3,99

Kanały samoobsługowe

1,49

Konsultant

2,99

8.

Polecenie przelewu lub polecenie przelewu zdefiniowanego do US (w tym Split Payment)

9.

Zlecenie zmienne - realizacja

10.

Zlecenia stałe (w tym zlecenia stałe Split Payment):
1)

ustanowienie

każdorazowo

każdorazowo

każdorazowo

0,99

Kanały samoobsługowe
Konsultant

2)

11.

0

0
0,99

realizacja:
a)

na rachunek w ramach Banku

każdorazowo

0

b)

na rachunek w innym banku

każdorazowo

1,49

Wypłata części środków z lokaty o zmiennym oprocentowaniu przed upływem okresu umownego (do wysokości salda
minimalnego)

każdorazowo

Kanały samoobsługowe
Konsultant

0
0,99

Karty debetowe Inteligo
12.

Wydanie karty płatniczej, z wyjątkiem wydania pierwszej karty do rachunku głównego

13.

Obsługa karty debetowej Inteligo

jednorazowo

1,59

1)

karta wydana do rachunku głównego

miesięcznie

0

2)

karta wydana do kolejnego rachunku w ramach konta

miesięcznie

0,99
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14.

Dostarczenie kolejnej karty, na życzenie Klienta, przesyłką kurierską na terenie kraju

każdorazowo

15.

Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska (w
tym transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz transgranicznej
transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) – od wartości transakcji płatniczej

każdorazowo

16.

Usługa „Bankomaty bez granic” (aktywacja usługi była możliwa do dnia 5 września 2013 r.)

miesięcznie

25
3,5%

4

Transakcje gotówkowe
17.

Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS)

każdorazowo

9,99

18.

Wypłata gotówki w bankomatach własnych Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej, z wyjątkiem
Klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”

każdorazowo

4,50

19.

Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju, z wyjątkiem Klientów korzystających z usługi
„Bankomaty bez granic”

każdorazowo

4,50

20.

Wypłata gotówki w bankomatach w kraju za pośrednictwem aplikacji mobilnej

każdorazowo

4,50

21.

Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych), z wyjątkiem Klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”

każdorazowo

22.

Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej Inteligo lub za pośrednictwem aplikacji
mobilnej (cashback)

każdorazowo

4,50

1

Inne operacje
23.

Odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty (w tym polecenia zapłaty Split Payment)

każdorazowo

Konsultant

0

24.

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty (w tym polecenia zapłaty Split Payment)

każdorazowo

25.

Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta zestawienia transakcji płatniczych z Konta Inteligo (wyciągu)

każdorazowo

e-mail/poczta/faks

5,99

26.

Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta zestawienia transakcji płatniczych z rachunku w ramach Konta Inteligo
(wyciągu/historii rachunku) 2)

każdorazowo

e-mail

2,99

poczta/faks

5,99

2,99
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27.

Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia salda rachunku

każdorazowo

poczta/faks

5,99

28.

Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia wykonanej transakcji

każdorazowo

poczta/faks

5,99

29.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kopii umowy

każdorazowo

Kanały samoobsługowe3)

0

e-mail

0

poczta/faks

5,99

30.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym (opinii bankowej)

każdorazowo

poczta/faks

5,99

31.

Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta kopii dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji kartowej

każdorazowo

poczta/faks

9,99

32.

Sporządzenie na życzenie Klienta innych zaświadczeń/dokumentów bankowych oraz zaświadczeń z wyjątkiem informacji
wymaganych na podstawie ustawy o usługach płatniczych

każdorazowo

poczta/faks

5,99

33.

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe

każdorazowo

25

34.

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

każdorazowo

10

35.

Przesłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty

każdorazowo

15

36.

Przesłanie kolejnej karty kodów, na życzenie klienta, przesyłką kurierską na terenie kraju

każdorazowo

25

Usługi powiadomień
37.

Powiadomienie o niezrealizowanych transakcjach

38.

Usługa „Powiadomienia E-Mail”

39.

Usługa „Powiadomienia Komunikator”

40.

Usługa „Powiadomienia SMS”

4)

4) 5)

4)

miesięcznie

SMS (Automatycznie)

0

miesięcznie

E-mail (Automatycznie)

0

miesięcznie

Komunikator
(Automatycznie)

0

miesięcznie

SMS (Automatycznie)

4,99
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41.
1)
2)
3)
4)
5)

Ponowna aktywacja usługi „Powiadomienia SMS”

każdorazowo

5,99

Opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.
Sporządzenie zestawienia transakcji - wyciąg/historia rachunku za okres powyżej 90 dni realizowane są w formie e-mail.
Faks zamawiany poprzez serwis internetowy i wysyłany automatycznie.
Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres e-mail lub identyfikator komunikatora lub nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.
W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego, przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie. Opłata pobierana jest odrębnie dla każdego Konta Inteligo.

Dział IV. Tabela warunków produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo firmowych
Limit debetowy 1)
Lp.

1)
2)

Tytuł opłaty/prowizji

1.

Obsługa limitu debetowego

2.

Częstotliwość
2)

Opłata/prowizja w PLN

miesięcznie

1,99

Udzielenie 2)/zwiększenie kwoty limitu debetowego

każdorazowo

1,99

3.

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

każdorazowo

10,00

4.

Przesłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty

każdorazowo

15,00

Niespłacenie Limitu debetowego przez Klienta w dacie spłaty powoduje czasowe zablokowanie środków do dnia spłaty całości zadłużenia.
Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie pobieraniu opłaty.

STRONA 12/12

