Dokument dotyczący opłat
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Euro Bank S.A.
Nazwa rachunku: Rachunek walutowy USD, EUR, GBP
Data: 04.08.2018 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 Tabeli Opłat i Prowizji – Konto Osobiste i Karty Płatnicze



Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym
dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku płatniczego
[prowadzenie konta]

miesięcznie

0 PLN

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Wpłata gotówki
[wpłata gotówki w placówce eurobanku]
Wypłata gotówki
[wypłata gotówki w placówce eurobanku]

Polecenie przelewu
[przelew do innego banku w PLN (ELIXIR)]
[przelew walutowy SWIFT]

0 PLN
do 1000 EUR/USD lub 500
GBP dziennie
powyżej 1000 EUR/USD lub
500 GBP dziennie
pierwsza wypłata w
miesiącu (niezależnie od
kwoty)
Placówka
Placówka

Internet

1

7 PLN
7 PLN
0 PLN

7 PLN
0,25% kwoty
transakcji min. 50
PLN max.
200 PLN
0,25% kwoty
transakcji min. 30
PLN max.
200 PLN

[opłata dodatkowa za realizację przelewu
walutowego SWIFT w trybie pilnym]
[opłata dodatkowa za realizację przelewu
walutowego SWIFT w trybie ekspresowym]
[opłata dodatkowa za realizację przelewu
walutowego SWIFT gdy koszty ponosi
zlecający]
Polecenie przelewu SEPA
[przelew SEPA w trybie standardowym]
Polecenie przelewu wewnętrznego
[przelew wewnętrzny]

Placówka/Internet
30 PLN
Placówka/Internet
50 PLN
Placówka/Internet
60 PLN
Placówka
Internet
Placówka
Pierwszy przelew w
miesiącu
Internet

Polecenie zapłaty
[wykonanie transakcji polecenia zapłaty na
rachunek w innym banku]

20 PLN
5 PLN
5 PLN
0 PLN
0 PLN
usługa nie jest
dostępna

Zlecenie stałe
[wykonanie zlecenia na rachunek
wewnętrzny]
[wykonanie zlecenia w PLN na rachunek w
innym banku]
Karty i gotówka
Wydanie karty płatniczej

miesięcznie

Obsługa karty debetowej

miesięcznie

usługa nie jest
dostępna
usługa nie jest
dostępna

Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych
[transakcja bezgotówkowa na terytorium
innego państwa członkowskiego]
Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych
[wypłata gotówki w bankomacie, w
placówce lub w innej instytucji na terytorium
innego państwa członkowskiego kartą
Mastercard Debit Prestige wydaną do konta
W Pełni oraz dla kart wydanych do kont
Prestige]
[wypłata gotówki w bankomacie, w
placówce lub w innej instytucji na terytorium
innego państwa członkowskiego – w
pozostałych przypadkach]

stawka opłaty zgodna
z TOiP dla wybranego
pakietu konta i karty
debetowej (pobierana
w ramach rachunku
bieżącego)
stawka opłaty zgodna
z TOiP dla wybranego
pakietu konta i karty
debetowej (pobierana
w ramach rachunku
bieżącego)

0 PLN

0 EUR/USD/GBP

1,5 EUR/USD/GBP
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Wypłata gotówki
[wypłata gotówki w bankomacie, w
placówce lub w innej instytucji w walucie
EUR, USD, GBP– kartą Mastercard Debit
Prestige wydaną do konta W Pełni oraz dla
kart wydanych do kont Prestige]
[wypłata gotówki w bankomacie, w
placówce lub w innej instytucji w walucie
EUR, USD, GBP– w pozostałych
przypadkach]
[transakcja typu cashback w walucie EUR,
USD,GBP]

0 EUR/USD/GBP

1,5 EUR/USD/GBP

0 EUR/USD/GBP

Inne usługi
Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych
[wydruk wyciągu miesięcznego w placówce
(na życzenie)]
[wydanie historii rachunku w placówce, za
każdą operację na historii]
Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym
[wydanie odpisu Umowy konta, opinii o
koncie lub pisma o charakterze
zaświadczenia]
[wydanie zbiorczej informacji o rachunkach
pozyskanej z Centralnej informacji]
Usługa bankowości telefonicznej
[bankowość telefoniczna]
Usługa bankowości elektronicznej
[bankowość internetowa]

1 PLN
0,10 PLN

50 PLN

6 PLN

0 PLN
0 PLN
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