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.

0 PLN/1 PLN

Wypłata przelewem w PLN do dowolnego banku w Polsce.

wyjaśnienie 1 pod
tabelą

2.

Wypłata do banku, w którym Walutomat.pl posiada rachunek w odpowiedniej 0 PLN/1 PLN
walucie. Lista tych banków dostępna jest
pod adresem: wyjaśnienie 1 pod
https://www.walutomat.pl/banki/, z zastrzeżeniem pkt. 3.
tabelą

3.

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

4.

Przelew SEPA - przelew w EUR do krajów strefy SEPA do banków innych niż 0 PLN/1 PLN
wymienione w pkt. 2 i 3.
wyjaśnienie 1 pod

5 PLN

tabelą

5.

Przelew zwykły w EUR (poza strefę SEPA) oraz USD, CHF, GBP do banków 9 PLN
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.

6.

Przelew przyspieszony w EUR, USD, CHF, GBP do banków innych niż 20 PLN
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.

7.

Przelew przyspieszony w opcji kosztowej OUR w EUR, USD, CHF, GBP do 80 PLN
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.

8.

Inny przelew niewymieniony w podpunktach 1-7 powyżej.

80 PLN

9.

Zwrot środków w PLN do dowolnego banku w Polsce.

0 PLN

Wyjaśnienie 1:
Informacja dotyczy tylko wypłat z rozdziału drugiego powyższej Tabeli Opłat i Prowizji podpunktów 1,
2 i 4. Wprowadzony poniżej limit przelewów za 0 zł jest wspólny dla wspomnianych podpunktów oraz
dla odpowiadających im przelewów z Regulaminu Serwisu.
Operator wprowadza łączny limit 5 przelewów w cenie 0 PLN w miesiącu kalendarzowym dla
przelewów z podpunktów 1, 2 i 4. Limit ten jest zwiększany o 1 przelew po przekroczeniu każdej pełnej
wielokrotności sumy 2500 PLN obrotu na wymianie walut w danym miesiącu kalendarzowym. W
przypadku wymian wyrażonych bez udziału PLN kwota wymiany przeliczana jest na PLN po aktualnym
kursie NBP. Niewykorzystany limit przelewów w cenie 0 PLN nie jest przenoszony na kolejny miesiąc
kalendarzowy.
Opłata w wysokości 0 PLN występuje w sytuacji gdy posiada on jeszcze dodatni limit darmowych
przelewów. Po wykonaniu przelewu z opłatą w wysokości 0 PLN limit przelewów w cenie 0 PLN
zmniejsza się o 1 przelew. Limit ten zmniejszany jest również przez wykonanie wypłat na podstawie
rozdziału drugiego Tabeli Opłat i Prowizji do Regulaminu Serwisu podpunktów 1,2 i 4 (tj. dotyczące
analogicznych wypłaty w ramach usługi wymiany walut realizowanej na podstawie Regulaminu
Serwisu).
Po przekroczeniu limitu opłata pobierana od każdej takiej kolejnej operacji, w danym miesiącu
kalendarzowym, wynosi 1 PLN.

