
Załącznik 1. Tabela Opłat i Prowizji 

Spis treści: 

1. Opłaty ogólne 
2. Opłaty za przelew na rachunek innego odbiorcy 

 1. Opłaty ogólne 

  

Lp. Rodzaj czynności Koszt dla Klienta 

1. Otwarcie rachunku płatniczego 0 PLN 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego 0 PLN 

3. Potwierdzenie zlecenia przelewu w wersji elektronicznej  0 PLN 

4. Blokowanie i odblokowanie dostępu do serwisu 0 PLN 

 

2. Opłaty za przelew na rachunek innego odbiorcy 

 

Lp. Rodzaj czynności Koszt dla Klienta 

1. Wypłata przelewem w PLN do dowolnego banku w Polsce. 0 PLN 

2. Wypłata do banku, w którym Walutomat.pl posiada rachunek w 
odpowiedniej walucie. Lista tych banków dostępna jest pod adresem: 
https://www.walutomat.pl/banki/, z zastrzeżeniem pkt. 3. 

0 PLN 

3. Przelew w EUR, USD, CHF, GBP do segmentu detalicznego mBank. 5 PLN 

4. Przelew SEPA - przelew w EUR do krajów strefy SEPA do banków 
innych niż wymienione w pkt. 2 i 3. 

4 PLN 

5. Przelew zwykły w EUR (poza strefę SEPA) oraz USD, CHF, GBP do 
banków innych niż wymienione w pkt. 2 i 3. 
Przelew zwykły w PLN do banków innych niż wymienione w pkt. 1 
Przelew zwykły jest realizowany w ciągu 3-4 dni roboczych. 

9 PLN 

6. 

 

Przelew przyspieszony w EUR, USD, CHF, GBP do banków innych niż 
wymienione w pkt. 2 i 3. 
Przelew przyspieszony w PLN do banków innych niż wymienione w 
pkt. 1  
Przelew przyspieszony jest realizowany tego samego dnia, najpóźniej 
do końca następnego dnia roboczego. 

20 PLN 

https://www.walutomat.pl/banki/


7. Przelew przyspieszony w opcji kosztowej OUR w EUR, USD, CHF, GBP 
do banków nie znajdujących się w EOG ani w Szwajcarii Przelew 
przyspieszony jest realizowany tego samego dnia, najpóźniej do 
końca następnego dnia roboczego. 
Opcja kosztowa OUR oznacza, że żadne dodatkowe koszty nie 
zostaną pobrane przez banki pośredniczące. Bank odbiorcy otrzyma 
dokładnie wskazaną kwotę. 

80 PLN 

8. Inny przelew niewymieniony w podpunktach 1-7 powyżej. 80 PLN 

9. Zwrot środków w PLN do dowolnego banku w Polsce. 0 PLN 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


