1/7
1/7

WYKAZ ZMIAN
w Taryfie Opłat i Prowizji oraz Tabeli Przelewów dla klientów indywidualnych
(obowiązujących w Idea Bank S.A. od dnia 01.08.2020 r.)
Poniższe zmiany są wynikiem konieczności dostosowania Taryfy Opłat i Prowizji dla klientów indywidualnych („TOiP”) do sukcesywnego
wycofywania świadczenia usługi wpłata i wypłata gotówkowa w Oddziałach Naszego Banku oraz chęci doprecyzowanie zapisów.
W nowym TOiP przenieśliśmy część zapisów do nowoutworzonego Rozdziału IV o nazwie „Opłaty za pozostałe czynności i usługi”. Wprowadziliśmy nowe zapisy i opłaty w związku z udostępnieniem nowych usług, a także doprecyzowaliśmy lub rozszerzyliśmy treść niektórych pozostałych
zapisów. Nowa tabela w Rozdziale IV TOiP jest wspólna dla Rachunków i Lokat terminowych, przy czym dla lokat zapisy będą obowiązywać
umowy zawarte od dnia 01.08.2020 r. Ponadto w Rozdziale III - Rachunki w obsłudze, ale nie będące w aktualnej ofercie, w części dla Rachunków
Oszczędnościowych, rachunki Konto ZYSKOWNE i Konto ZOŚKA PRO, dla lepszej przejrzystości zapisów, zostały połączone w jedną kolumnę
„Konto ZYSKOWNE, Konto ZOŚKA PRO”, obok dotychczasowych kolumn dla rachunków „MULTISAVER/MULTISAVER II/ MULTISAVER III”
i „Konto Idea Saver/ Konto ZOŚKA”. Natomiast w Tabeli Przelewów dla klientów indywidualnych zmieniliśmy godziny graniczne przyjmowania
zleceń płatniczych za pośrednictwem Bankowości internetowej i w Oddziałach Banku oraz rozszerzyliśmy i doprecyzowaliśmy kilku zapisów.
Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od 01.08.2020 r.
1.

Wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla klientów indywidualnych
ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA ZMIAN1

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE

NOWE BRZMIENIE

Zmiany wspólne w całej Tabeli Opłat i Prowizji
Obsługa karty płatniczej – opłata miesięczna

Dodatkowa opłata dla poleceń przelewów do odbiorców poza EOG z opcją kosztową OUR (koszty podmiotów pośredniczących w wykonaniu polecenia przelewu lub banku odbiorcy)

n/d

Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Posiadacza
Rachunku (opłaty nie pobiera się jeśli poszukiwanie/
postępowanie wyjaśniające wynika z niewykonania
lub nienależytego wykonania transakcji, za które odpowiada Bank)
50,00 PLN
+ koszty innych banków

Uporządkowanie zapisu poprzez przeniesienie
do części „Opłaty podstawowe” w TOiP

Doprecyzowanie zapisu

n/d
Dodatkowa opłata dla poleceń przelewów do odbiorców poza EOG* z opcją kosztową OUR (koszty podmiotów pośredniczących w wykonaniu polecenia przelewu lub banku odbiorcy)
EOG - Europejski Obszar Gospodarczy - obejmuje
państwa należące do Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
z wyjątkiem Szwajcarii
*

Wprowadzenie nowego zapisu
zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. g

Opłata za usługi przeliczenia walut
0,00 PLN

Dyspozycja dotycząca:
- odwołania transakcji, po otrzymaniu zlecenia jej
wykonania przez Bank, jeżeli jest to możliwe,
- wystąpienia o zwrot transakcji zrealizowanej zgodnie
ze zleceniem Posiadacza Rachunku,
Doprecyzowanie zapisu, rozszerzenie stosowa- wyjaśnienia szczegółów transakcji lub udzielenia
nia opłaty na nowe czynności oraz uporządkoinnych wyjaśnień dotyczących transakcji,
wanie poprzez przeniesienie do nowego
- potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy,
w TOiP Rozdziału IV
- korekty danych (w tym kwoty) w ramach transakcji,
- odzyskania środków z lokaty, przesłanych na błędny/
zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. a, e
zamknięty rachunek w innym banku.
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania
wyjaśniającego był błąd Banku. Bank może doliczyć
opłatę za odzyskanie kwoty transakcji płatniczej.
50,00 PLN

Opłata za Wpłatę gotówki

Usunięcie zapisu w związku z wycofaniem
usługi

n/d

Opłata za Wypłatę gotówki

Usunięcie zapisu w związku z wycofaniem
usługi

n/d

Wypłata gotówki wymagającej awizowania, bez awizowania – opłata dodatkowa od kwoty przewyższającej kwotę awizowaną
Oddział Banku
0,35%

Doprecyzowanie zapisu w związku z wycofaniem usługi

Wypłata kwoty przekraczającej 20 000 PLN. Opłata
dotyczy wypłaty nie awizowanej i pobierana jest od
kwoty nadwyżki*
Oddział Banku
0,35%
* O ile Bank świadczy taką usługę
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DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE
Opłata za nieodebranie w wyznaczonym przez Posiadacza Rachunku terminie awizowanej kwoty gotówki
Oddział Banku:
0,20% awizowanej kwoty, nie mniej niż 150,00 PLN
Wypłata gotówki - wypłata gotówki z bankomatów
w oddziale Banku
0,00 PLN

ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA ZMIAN1

NOWE BRZMIENIE
Opłata za nieodebranie w wyznaczonym przez Posiadacza Rachunku terminie awizowanej kwoty gotówki*

Doprecyzowanie zapisu w związku z wycofaniem usługi

Doprecyzowanie zapisu

Oddział Banku:
0,20% awizowanej kwoty, nie mniej niż 150,00 PLN
* O ile Bank świadczy taką usługę
Wypłata gotówki - wypłata gotówki z bankomatów
zlokalizowanych przy Oddziałach Banku
0,00 PLN
Wypłata gotówki – wypłata gotówki z bankomatów
w kraju innym niż należący do EOG*

Wypłata gotówki – wypłata gotówki z bankomatów
w kraju innym niż należący do EOG

n/d

Doprecyzowanie zapisu

Dodanie nowego zapisu w związku udostępnieniem usługi
zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. e

n/d

Wprowadzenie nowego zapisu oraz opłaty dla
Lokat terminowych zakładanych od 1 sierpnia
2020 r. w związku z udostępnieniem usługi

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy - obejmuje
państwa należące do Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
z wyjątkiem Szwajcarii
*

Zmiana PIN
0,00 PLN
Zmiana limitów transakcyjnych karty
0,00 PLN
Zestawienie lokat
30,00 PLN

zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. a, e
n/d

Wprowadzenie nowego zapisu w związku udostępnienie usługi
zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. e

n/d

Wprowadzenie nowego zapisu w związku
udostępnienie usługi
zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. e

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym
30,00 PLN

Doprecyzowanie zapisu, rozszerzenie stosowania opłaty na nowe czynności oraz uporządkowanie poprzez przeniesienie do nowego
w TOiP Rozdziału IV
zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. a, e

Opinia bankowa
50,00 PLN
Historyczny odpis wyciągu z rachunku bankowego lub
odpis dokumentu księgowego (opłata od jednego odpisu)
20,00 PLN

n/d

Uporządkowanie zapisu poprzez przeniesienie
do nowego w TOiP Rozdziału IV
Doprecyzowanie zapisu, rozszerzenie stosowania opłaty na nowe czynności oraz uporządkowanie poprzez przeniesienie do nowego
w TOiP Rozdziału IV
zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. a, e
Dodanie nowego zapisu oraz wprowadzenie
nowej opłaty w związku z udostępnieniem
usługi
zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. a, e

Potwierdzenie lokaty
0,00 PLN

Potwierdzenie zamknięcia rachunku
0,00 PLN
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym:
- zaświadczenie o stanie środków na rachunku
bankowym na wskazany dzień
30,00 PLN
- zaświadczenie o rachunku
30,00 PLN
n/d

Kopia umów zawartych z Bankiem oraz innych dokumentów (opłata od jednej kopii dokumentu)
20,00 PLN

Kopia komunikatu SWIFT dotyczącego przekazania
środków za granicę
10,00 PLN

3/7
3/7

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE

ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA ZMIAN1

NOWE BRZMIENIE
Dokumenty sporządzone i wydane na życzenie Posiadacza Rachunku - opłata dotyczy aktywnego i zamkniętego rachunku. (Dokument nie zostanie wygenerowany na podstawie wiadomości tekstowej przesłanej do Banku).
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:
- wyciąg z rachunku udostępniony w bankowości internetowej/ bankowości mobilnej i pobrany samodzielnie przez Posiadacza Rachunku (raz w miesiącu,
po jego zakończeniu)
0,00 PLN

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za
bieżący miesiąc - sporządzenie i wysłanie na żądanie
Posiadacza Rachunku miesięcznego wyciągu w formie papierowej na adres korespondencyjny Posiadacza Rachunku
5,00 PLN
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za
bieżący miesiąc - sporządzenie wyciągu przez Posiadacza Rachunku
0,00 PLN
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za
bieżący miesiąc - sporządzenie wyciągu miesięcznego
z rachunku bankowego na życzenie
Posiadacza Rachunku
5,00 PLN

Doprecyzowanie zapisu, rozszerzenie stosowania opłaty na nowe czynności oraz uporządkowanie poprzez przeniesienie do nowego
w TOiP Rozdziału IV
zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. a, e

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na
zamkniętym rachunku:
- za okres ostatnich 12 miesięcy
50,00 PLN
- za okres wcześniejszy niż 12 miesięcy
(za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy)
50,00 PLN

- wyciąg z rachunku przekazywany na adres korespondencyjny raz w miesiącu, po jego zakończeniu (jeżeli
Posiadacz Rachunku wybrał taką formę, opłata za
każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy wyciąg)
5,00 PLN
- wyciąg z rachunku przekazany lub udostępniony na
żądanie Posiadacza Rachunku w Bankowości Internetowej, w formie papierowej w Oddziale lub na adres
korespondencyjny lub w inny sposób (opłata za każdy
rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy
wyciąg)
5,00 PLN
- historia operacji na rachunku udostępniona w bankowości internetowej/ bankowości mobilnej i pobrana
samodzielnie przez Posiadacza Rachunku
0,00 PLN
- historia operacji na rachunku przekazywana lub udostępniona na żądanie Posiadacza Rachunku w Bankowości Internetowej, w formie papierowej w Oddziale
lub na adres korespondencyjny lub w inny sposób
(opłata za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy,
którego dotyczy historia)
5,00 PLN
Dokumenty sporządzone i wydane na życzenie Posiadacza Rachunku - opłata dotyczy aktywnego i zamkniętego rachunku. (Dokument nie zostanie wygenerowany na podstawie wiadomości tekstowej przesłanej do Banku).

Potwierdzenie dokonania polecenia przelewu
5,00 PLN

Doprecyzowanie zapisu, rozszerzenie stosowania opłaty na nowe czynności oraz uporządkowanie poprzez przeniesienie do nowego
w TOiP Rozdziału IV
zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. a, e

Potwierdzenie dokonania polecenia przelewu udostępnione w bankowości internetowej lub w bankowości mobilnej i pobrane samodzielnie przez Posiadacza Rachunku
0,00 PLN
Potwierdzenie dokonania polecenia przelewu przekazywane lub udostępnione na żądanie Posiadacza Rachunku w Bankowości Internetowej, w formie papierowej na adres korespondencyjny lub w inny sposób
5,00 PLN
Potwierdzenie dokonania polecenia przelewu przekazane na żądanie Posiadacza Rachunku w formie papierowej w Oddziale:
- natychmiast po zleceniu przelewu w Oddziale
0,00 PLN
- w innym terminie
5,00 PLN
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ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA ZMIAN1

Wysłanie wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty (pobierane od każdej wysyłki)
10,00 PLN

Uporządkowanie poprzez przeniesienie do nowego w TOiP Rozdziału IV

n/d

Wysłanie informacji o powstaniu niedozwolonego
salda debetowego
10,00 PLN

Uporządkowanie poprzez przeniesienie do nowego w TOiP Rozdziału IV

n/d

Opłata za Monit telefoniczny
0,00 PLN

Uporządkowanie poprzez przeniesienie do nowego w TOiP Rozdziału IV

n/d

Opłata za Monit SMS
0,00 PLN

Uporządkowanie poprzez przeniesienie do nowego w TOiP Rozdziału IV

n/d

Uporządkowanie poprzez przeniesienie do nowego w TOiP Rozdziału IV

n/d

Uporządkowanie poprzez przeniesienie do nowego w TOiP Rozdziału IV

n/d

Opłata za ustalenie przez Bank nowego adresu Posiadacza Rachunku (na skutek niewykonania przez Posiadacza Rachunku obowiązku poinformowania
Banku o zmianie danych adresowych)
115,00 PLN
Ustanowienie blokady środków na rachunkach
Posiadacza Rachunku na rzecz:
- Banku
0,00 PLN
- innego banku lub innych podmiotów, na życzenie
Posiadacza Rachunku
50,00 PLN

Ustanowienie/ modyfikacja pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
20,00 PLN

Doprecyzowanie, wprowadzenie nowego zapisu i nowej opłaty dla Lokat terminowych
otwieranych od 1 sierpnia 2020 r oraz uporządkowanie zapisu poprzez przeniesienie do
nowego w TOiP Rozdziału IV

NOWE BRZMIENIE

Ustanowienie/ modyfikacja pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem/ lokatą terminową
20,00 PLN

zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. a, e
Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
0,00 PLN

Doprecyzowanie, wprowadzenie nowego zapisu dla Lokat terminowych otwieranych od
1 sierpnia 2020 r i uporządkowanie poprzez
przeniesienie do nowego w TOiP Rozdziału IV

Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem/ lokatą terminową
0,00 PLN

zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. e
Dokonanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości
w Systemie Dokumenty Zastrzeżone (od każdego dokumentu)
0,00 PLN

Dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu
tożsamości w Systemie Dokumenty Zastrzeżone (od
każdego dokumentu)
15,00 PLN

Doprecyzowanie zapisu, wycofanie opłaty za
zastrzeżenie dokumentu i uporządkowanie
poprzez przeniesienie do nowego w TOiP Rozdziału IV

Przyjęcie/ modyfikacja dyspozycji na wypadek śmierci
20,00 PLN

Uporządkowanie poprzez przeniesienie do nowego w TOiP Rozdziału IV

n/d

Odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci
0,00 PLN

Uporządkowanie poprzez przeniesienie do nowego w TOiP Rozdziału IV

n/d

Opłata za odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego
identyfikatora (numeru rachunku)
30,00 PLN

Doprecyzowanie i uporządkowanie poprzez
przeniesienie do nowego w TOiP
Rozdziału IV

Dokonanie odwołania zastrzeżenia dokumentu tożsamości w Systemie Dokumenty Zastrzeżone (od każdego dokumentu)
15,00 PLN

Opłata za odzyskanie środków pieniężnych w przypadku wystąpienia przez Posiadacza Rachunku o odzyskanie środków z transakcji w związku z podaniem
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora
30,00 PLN
* Europejski

*Europejski

Obszar Gospodarczy

Doprecyzowanie zapisu

Obszar Gospodarczy - obejmuje państwa
należące do Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii.
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DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE

NOWE BRZMIENIE

Zmiany w ROZDZIALE I: Rachunki w aktualnej ofercie

n/d

Dodanie nowego zapisu w związku
z udostępnienie usługi oraz wprowadzenie
nowej opłaty

Zmiana PIN w bankomacie
2,50 PLN

zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. a, e
W przypadku wpłaty i wypłat gotówkowych dokonywanych na lub z rachunku prowadzonego w walucie
innej niż PLN do przewalutowania dyspozycji Bank
stosuje kursy walut, o których mowa w Regulaminie
prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia
usług bankowości elektronicznej oraz wydawania
i używania debetowych kart płatniczych przez Idea
Bank S.A. dla klientów indywidualnych.

W celu obliczenia wysokości opłaty z tytułu Wpłat
gotówki we wpłatomacie lub bankomacie Bank sumuje wszystkie dokonane wpłaty gotówki przez
klienta w danym miesiącu w tych urządzeniach. Jeżeli
suma dokonanych wpłat gotówki przez
klienta w danym miesiącu jest niższa lub równa 100
000 PLN to Bank nie pobiera od klienta prowizji
z tego tytułu. Jeżeli suma wpłat gotówki przez klienta
w danym miesiącu przekroczy 100 000 PLN to Bank
pobiera od klienta prowizję wynoszącą 0,39% od
sumy kwoty wpłat gotówki przez klienta w danym miesiącu ponad 100 000 PLN. Prowizję wynoszącą
0,39% od sumy kwoty wpłat gotówki przez klienta
w danym miesiącu kalendarzowym wynoszącą ponad
100 000 PLN obowiązuje od 13 listopada 2018 r.

Doprecyzowanie zapisu

6

Opłata za pierwszych 5 transakcji spośród „Wypłata
gotówki – wypłata gotówki z bankomatów w kraju”
oraz „Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych” dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 0,00
PLN. Opłata od 6 transakcji w danym miesiącu kalendarzowym w wysokości 1% od kwoty transakcji.

W przypadku wpłaty i wypłat gotówkowych dokonywanych na lub z rachunku prowadzonego w walucie
innej niż PLN do przewalutowania dyspozycji Bank
stosuje kursy walut, o których mowa w Regulaminie
prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia
usług bankowości elektronicznej oraz wydawania
i używania debetowych kart płatniczych przez Idea
Bank S.A. dla klientów indywidualnych. Bank realizuje wpłaty i wypłaty tylko w banknotach w walucie
EUR (Bank nie obsługuje bilonu w walucie obcej).
5

5

Doprecyzowanie zapisu

6 W celu obliczenia wysokości opłaty z tytułu Wpłat
gotówki we wpłatomacie lub bankomacie Bank sumuje wszystkie wykonane daną kartą wpłaty gotówki
przez klienta w danym miesiącu w tych urządzeniach.
Jeżeli suma wykonanych daną kartą wpłat gotówki
przez klienta w danym miesiącu jest niższa lub równa
100 000 PLN to Bank nie pobiera od klienta prowizji
z tego tytułu. Jeżeli suma wpłat gotówki wykonana
przez klienta w danym miesiącu przekroczy 100 000
PLN, to Bank pobiera od klienta prowizję wynoszącą
0,39% od sumy kwoty wpłat gotówki przekraczającej
w dany miesiącu kwotę 100 000 PLN. Prowizję wynoszącą 0,39% od sumy kwoty wpłat gotówki przez
klienta w danym miesiącu kalendarzowym wynoszącą
ponad 100 000 PLN obowiązuje od 13 listopada
2018 r.

Opłata za pierwszych 5 transakcji spośród „Wypłata
gotówki – wypłata gotówki z bankomatów w kraju”
oraz „Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych” wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 0,00
PLN. Opłata od 6 transakcji wykonanej w danym miesiącu kalendarzowym w wysokości 1% od kwoty transakcji.
8

8

Doprecyzowanie zapisu

Zmiany w ROZDZIALE II:

Rachunki Oszczędnościowo – Rozliczeniowe, Rachunki Oszczędnościowe, których cyfra siódma, ósma, dziewiąta i dziesiąta w numerze rachunku są następujące: 1024
(dawniej Konta prowadzone w ramach oddziału Lion’s Bank) oraz Rachunek walutowy (dawniej konto prowadzone w ramach oddziału Lion’s Bank o nazwie: Lion’s World
Currency)

n/d

W przypadku wpłaty i wypłat gotówkowych dokonywanych na lub z rachunku prowadzonego w walucie
innej niż PLN do przewalutowania dyspozycji Bank
stosuje kursy walut, o których mowa w Regulaminie
prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia
usług bankowości elektronicznej oraz wydawania
i używania debetowych kart płatniczych przez Idea
Bank S.A. dla klientów indywidualnych.

Dodanie nowego zapisu w związku z udostępnienie usługi oraz wprowadzenie nowej opłaty Zmiana PIN w bankomacie
2,50 PLN
zgodnie z § 67 Regulaminu, ust 5, lit. a, e

3
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3 W przypadku wpłaty i wypłat gotówkowych dokonywanych na lub z rachunku prowadzonego w walucie
innej niż PLN do przewalutowania dyspozycji Bank
stosuje kursy walut, o których mowa w Regulaminie
prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia
usług bankowości elektronicznej oraz wydawania
i używania debetowych kart płatniczych przez Idea
Bank S.A. dla klientów indywidualnych. Bank realizuje wpłaty i wypłaty tylko w banknotach w walucie
EUR (Bank nie obsługuje bilonu w walucie obcej).
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Zmiany tylko w ROZDZIALE III: Rachunki w obsłudze, ale nie będące w aktualnej ofercie
Pakiet miesięczny all inclusive, dokonywanie bez dodatkowych opłat:
- wypłaty i wpłaty gotówki w Oddziale
- wpłaty gotówki na rachunek w wyznaczonych wpłatomatach lub bankomatach z funkcją wpłat

2.

Doprecyzowanie zapisu

Pakiet miesięczny all inclusive, dokonywanie bez dodatkowych opłat*:
- wypłaty i wpłaty gotówki w Oddziale
- wpłaty gotówki na rachunek w wy- znaczonych
wpłatomatach lub bankomatach z funkcją wpłat
*O

ile Bank świadczy taką usługę.

Wykaz zmian w Tabeli Przelewów dla klientów indywidulanych
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE
Polecenie przelewu SEPA realizowane do odbiorcy na
obszarze EOG* - Target2 (tylko w EUR, opcja SHA)
Usługa bankowości elektronicznej
do godz. 13:30
Usługa bankowości mobilnej
n/d
Usługa bankowości telefonicznej
do godz.14:30
Oddział
do godz.14:30
Polecenie przelewu SEPA realizowane do odbiorcy
poza EOG* - Target2 (tylko w EUR, opcja SHA)
Usługa bankowości elektronicznej
do godz. 13:30
Usługa bankowości mobilnej
n/d
Usługa bankowości telefonicznej
do godz.14:30
Oddział
do godz.14:30
Polecenie przelewu SEPA realizowane do odbiorcy
poza EOG* - TARGET2
Usługa bankowości elektronicznej
do godz. 13:30
Usługa bankowości mobilnej
n/d
Usługa bankowości telefonicznej
do godz.13:30
Oddział
do godz.13:30
Polecenie przelewu - przelew międzynarodowy
(w PLN) - SWIFT – tryb zwykły (opcja SHA)
Usługa bankowości elektronicznej
do godz. 13:30
Usługa bankowości mobilnej
n/d
Usługa bankowości telefonicznej
do godz.13:30
Oddział
do godz.13:30
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NOWE BRZMIENIE
Polecenie przelewu SEPA realizowane do odbiorcy na
obszarze EOG* - Target2 (tylko w EUR, opcja SHA)
Usługa bankowości elektronicznej
do godz. 13:00
Usługa bankowości mobilnej
n/d
Usługa bankowości telefonicznej
do godz.14:30
Oddział
do godz.14:30
Polecenie przelewu SEPA realizowane do odbiorcy
poza EOG* - Target2 (tylko w EUR, opcja SHA)
Usługa bankowości elektronicznej
do godz. 13:00
Usługa bankowości mobilnej
n/d
Usługa bankowości telefonicznej
do godz.14:30
Oddział
do godz.14:30
Polecenie przelewu SEPA realizowane do odbiorcy
poza EOG* - TARGET2
Usługa bankowości elektronicznej
do godz. 13:00
Usługa bankowości mobilnej
n/d
Usługa bankowości telefonicznej
do godz.13:30
Oddział
do godz.13:30
Polecenie przelewu - przelew międzynarodowy
(w PLN) - SWIFT – tryb zwykły (opcja SHA)
Usługa bankowości elektronicznej
do godz. 13:00
Usługa bankowości mobilnej
n/d
Usługa bankowości telefonicznej
do godz.13:30
Oddział
do godz.13:30
Europejski Obszar Gospodarczy - obejmuje państwa
należące do Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem
Szwajcarii
*

*Europejski

Obszar Gospodarczy

Doprecyzowanie zapisu
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Kanały składania zleceń płatniczych / Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych
Oddział

przelewu SEPA realizowane do odbiorcy na
obszarze EOG (SEPA/EuroElixir) Międzysystemowe
realizowane jest na rachunki prowadzone przez banki
znajdujące się na terenie krajów należących do EOG (innych niż Polska) oraz przez następujące banki znajdujące się na terenie Polski: Intesa Sanpaolo S.A. Oddział
w Polsce, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Of
China S.A. (Luxembourg) Poland Branch, BNP Paribas
S.A. Oddział w Polsce, CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce, Deutsche
Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Skandinaviska Enskilda Banken AB S.A. Oddział w Polsce, HSBC Bank
Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China
(Europe) S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank
Polska S.A., Societe Generale S.A. Oddział w Polsce.

Doprecyzowanie zapisu

Kanały składania zleceń płatniczych / Godziny graniczne
przyjmowania zleceń płatniczych
Oddział *
*Godzina

graniczna przyjmowania zleceń płatniczych uzależniona jest od godziny otwarcia danego
Oddziału.
6 Polecenie przelewu SEPA realizowane do odbiorcy na

6 Polecenie

1
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obszarze EOG (SEPA/EuroElixir) Międzysystemowe
realizowane jest na rachunki prowadzone przez banki
znajdujące się na terenie krajów należących do EOG
(innych niż Polska) oraz przez następujące banki znajdujące się na terenie Polski: Intesa Sanpaolo S.A. Oddział w Polsce, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank
Of China S.A. (Luxembourg) Poland Branch, BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, CaixaBank S.A. Oddział w
Polsce, Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce, Deutsche Bank Polska S.A., Skandinaviska Enskilda Banken AB S.A. Oddział w Polsce, HSBC Bank Polska S.A.,
Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.
Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska S.A., Societe Generale S.A. Oddział w Polsce.

Wyszczególnione podstawy prawne zawarte są w aktualnie obowiązującym „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości
elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych”:
- § 67 Regulaminu, ust 5, lit. a) zmiana któregokolwiek wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny
o co najmniej 0,2 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny za analogiczny okres roku poprzedniego,
jeżeli zmiana ta miała miejsce nie później niż 4 miesiące przed ogłoszeniem przez Bank zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji;
- § 67 Regulaminu, ust 5, lit. e) wprowadzenie nowych usług lub produktów, z tym że zmiana Tabeli Opłat i Prowizji będzie dotyczyła jedynie tych nowych usług
lub produktów, korzystanie z nich nie będzie dla Posiadacza Rachunku obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się dla Posiadacza Rachunku z kosztami;
- § 67 Regulaminu, ust 5, lit. g) wprowadzenie nowych przepisów prawa określających zasady świadczenia usług lub wykonywania czynności przez Bank lub
określających obowiązki Banku związane ze świadczeniem tych usług lub wykonywaniem czynności, skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w Tabeli
Opłat i Prowizji,

