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TABELA OPŁAT I PROWIZJI – KONTO IDEALNE
dla klientów indywidualnych
obowiązująca w Idea Banku S.A. od dnia 30 marca 2014 r.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Idealne

Wysokość opłat

Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Idealne

0 PLN

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Idealne

0 PLN

Przelewy
Przelew między rachunkami Banku:

Przelew w systemie Elixir:

elektroniczny

0,00 PLN

za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej
lub za pośrednictwem oddziału

4,99 PLN

elektroniczny

0,00 PLN

za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej
lub za pośrednictwem oddziału

4,99 PLN

dla kwoty poniżej 1 000 000,00 PLN

29,00 PLN

Przelew w systemie SORBNET1:
dla kwoty 1 000 000,00 PLN i wyższej

Przelew zagraniczny oraz przelew walutowy2:

Złożenie zlecenia przekazu środków na telefon
przy pomocy Bankowości Internetowej (HalCash):

0,00 PLN

zwykły

100,00 PLN

przyspieszony

150,00 PLN

ekspresowy

200,00 PLN

złożenie zlecenia w którym nie doszło do wypłaty

1,00 PLN

rozliczenie zlecenia

5,00 PLN

Wystawienie, za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub oddziału, potwierdzenia dokonania przelewu

4,99 PLN

Zlecenie stałe
Utworzenie zlecenia stałego

0,00 PLN

Zmiana zlecenia stałego

0,00 PLN

Utworzenie zlecenia stałego za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub oddziału

4,99 PLN

Zmiana zlecenia stałego za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub oddziału

4,99 PLN

Pozostałe
Opłata za nieodebranie w wyznaczonym przez Klienta terminie awizowanej kwoty gotówki w oddziale
Opłata za wpłatę / wypłatę gotówkową, dokonane w oddziale
Opłata za wpłatę gotówkową dokonaną w wyznaczonych wpłatomatach lub bankomatach

0,2% awizowanej kwoty,
nie mniej niż 150,00 PLN
0,00 PLN
0,5%
od każdej wpłaty3

Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku bankowym na wskazany dzień

29,99 PLN

Dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów bankowych, dokumentów tożsamości itp. (od każdego dokumentu)

14,99 PLN

Wydanie opinii bankowej

49,99 PLN

Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego lub odpisu jednego dokumentu księgowego (od odpisu)

19,99 PLN

Sporządzenie i wysłanie zbiorczego wyciągu miesięcznego 1 raz w miesiącu na wniosek Klienta
w formie papierowej na adres korespondencyjny Klienta

4,99 PLN
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Wyciąg w formie historii operacji generowanej samodzielnie przez Klienta z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej

0,00 PLN

Usługa dostępu do konta z wykorzystaniem kanałów elektronicznych

0,00 PLN

Dokonanie / odwołanie blokady na rachunku bankowym

49,99 PLN

Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci

19,99 PLN

Zmiana dyspozycji na wypadek śmierci

19,99 PLN

Odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci

19,99 PLN

Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za bieżący / każdy poprzedni rok

49,99 PLN

Wysłanie informacji o powstaniu niedozwolonego salda debetowego

15,00 PLN

Wysłanie wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty (pobierane od każdej wysyłki)4,5

30,00 PLN

Opłata za monit telefoniczny4,5

4,99 PLN

Opłata za monit sms4,5

1,99 PLN

Opłata za ustalenie przez Bank nowego adresu Klienta (na skutek niewykonania przez Klienta obowiązku poinformowania
Banku o zmianie danych adresowych
Sporządzenie zbiorczego wyciągu miesięcznego lub historii transakcji na wniosek Klienta w oddziale Banku

49,99 PLN
4,99 PLN

	System SORBNET – system obsługi rachunków bankowych prowadzonych w centrali Narodowego Banku Polskiego, w którym dokonywane są rozrachunki międzybankowe w złotych, umożliwiający dokonywanie przelewów w czasie rzeczywistym. Przelewy w systemie SORBNET są wykonywane wyłącznie za pośrednictwem
Bankowości Telefonicznej lub za pośrednictwem oddziału.
2
	Przelewy zagraniczne i przelewy walutowe są wykonywane wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub za pośrednictwem oddziału.
3
	Lista wyznaczonych wpłatomatów oraz bankomatów umożliwiających dokonywanie wpłaty gotówkowej, dostępna jest na stronie internetowej Banku www.ideabank.pl.
4
	W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Bank może podejmować następujące czynności wobec Klienta w celu poinformowania o powstaniu zadłużenia przeterminowanego oraz odzyskania należności, tj.: przeprowadzanie rozmów telefonicznych, wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy,
wysyłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wysyłanie przesyłek listowych (wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty) oraz przeprowadzanie
wizyt terenowych.
	W wyniku tych czynności zostają ustalone z Klientem termin i zakres spełnienia wymagalnego zobowiązania. Niedochowanie przez Klienta terminu bądź zakresu
skutkuje zastosowaniem kolejnych czynności upominawczych i windykacyjnych. Bank będzie wykonywać kolejne czynności upominawcze i windykacyjne w odstępach czasowych umożliwiających spłatę zadłużenia pomiędzy kolejnymi działaniami tj. nie częściej niż co 3 dni. Spłata całości wymagalnego zobowiązania powoduje
zaprzestanie dalszych czynności upominawczych i windykacyjnych. Jeśli powstanie nowa zaległość w spłacie w ramach tego samego stosunku prawnego tj. po
uregulowaniu zaległości wobec której zostały podjęte działania monitorujące, Bank podejmie wskazane wyżej czynności upominawcze i monitorujące i ma prawo,
ponownie obciążyć Klienta opłatą za ich przeprowadzenie.
5
	Wysokość opłaty za czynności upominawcze pobierana jest we wskazanej wysokości niezależnie od ich liczby, z zastrzeżeniem że suma opłat za wszystkie czynności
upominawcze wykonane dla pojedynczej umowy Klienta nie może w danym miesiącu przekroczyć kwoty 300 zł. Naliczanie opłat za czynności upominawcze następować może do momentu uregulowania należności lub wypowiedzenia umowy.
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