taryfa prowizji i opłat

dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse
obowiązuje od 10.07.2015 r.
Konta osobiste i karty debetowe
Bankowe rachunki dla osób fizycznych
Poz. Rodzaj czynności
1.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
3.
a.
b.
4.
5.
a.
b.
c.

Otwarcie i prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)
Przelewy i usługi płatnicze
przelew w złotych polskich (nie dotyczy przelewów wskazanych w punktach 2b – 2e), w tym:
- przelew na numer telefonu lub profil facebookowy,
- przelew do ZUS, Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego,
oraz przelew walutowy wewnętrzny
przelew własny
przelew z datą bieżącą na rachunek Odbiorcy zdefiniowanego
przelew ekspresowy
przelew SORBNET
przelew SEPA
przelew walutowy zewnętrzny, przelew SWIFT
zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT
polecenie zapłaty (utworzenie, aktualizacja, realizacja, odwołanie, miesięczna opłata za korzystanie)
zlecenie stałe (zdefiniowanie, aktualizacja, realizacja, odwołanie)
korzystanie z usługi invoobill (opłata miesięczna)
Wyciągi
sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej
sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej
Pakiet 30 powiadomień SMS (abonament miesięczny / SMS poza abonamentem)2
Usługa BLIK
prowizja od transakcji bezgotówkowych
prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego, Banku
Millennium S.A., PKO Banku Polskiego na terenie Polski8
prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych9

Opłaty / prowizje
Konto Osobiste
Konto Oszczędnościowe
Konto Osobiste 13+
0,00 PLN

0,00 PLN

--

0,00 PLN
--

5,00 PLN1
5,00 PLN1
5,00 PLN

35,00 PLN
5,00 PLN
20,00 PLN
5,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN

-------0,00 PLN
5,00 PLN
5,00 PLN / 0,35 PLN

0,00 PLN

--

0,00 PLN

--

0,00 PLN

--

Debetowe karty płatnicze wydawane do rachunków Konto Osobiste oraz Konto Osobiste 13+
Opłaty / prowizje
Poz. Rodzaj czynności

1.
2.
3.
4.
a.
5.
6.
7.
8.

Wydanie lub odnowienie karty bądź duplikatu karty
Miesięczna opłata za korzystanie z karty
Prowizja od transakcji bezgotówkowych3
Miesięczna opłata za korzystanie z bankomatów na terenie kraju (wypłaty gotówkowe)
minimalna ilość transakcji bezgotówkowych wymagana do niepobierania opłaty za korzystanie z
bankomatów
Wypłata gotówki w bankomatach na terenie kraju lub kasie sklepu – MasterCard CashBack
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą3 lub oddziałach banków na terenie kraju i za granicą3
Sprawdzenie salda w bankomacie na terenie kraju
Zmiana PIN

MasterCard Debetowa
MasterCard NFC
MasterCard Naklejka
MasterCard 13+
MasterCard NFC 13+
0,00 PLN

0,00 PLN / 5,00 PLN4
5 szt.

10,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN

0,00 PLN

--

5

--

0,00 PLN
10,00 PLN
5,00 PLN
2,00 PLN

-----

Inne opłaty i prowizje
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
c.
1.

2.

Rodzaj czynności
Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji stanowiących zwolnienie od zajęcia wierzytelności pieniężnych z rachunku – za każdy wykonany przelew
Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom,
uprawnionym na podstawie art. 105, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939)
Opłaty za dokumenty w wersji papierowej wydawane na życzenie Klienta
dokumenty związane z dokonywanymi transakcjami6
dokumenty o charakterze zaświadczeń
duplikaty, kopie dokumentów lub dokumenty o charakterze opinii7
dokumenty niestandardowe
Opłaty za dostarczenie dokumentu
list priorytetowy
przesyłka kurierska (opcja dostępna tylko na terenie RP)
przesłanie skanu dokumentu

Opłaty / prowizje
15,00 PLN
4,00 PLN
30,00 PLN
80,00 PLN
10,00 PLN
40,00 PLN
80,00 PLN
100,00 PLN
0,00 PLN
25,00 PLN
5,00 PLN

Opłata nie jest pobierana za pierwszy przelew wykonany w miesiącu kalendarzowym – jeżeli pierwszy przelew nie jest przelewem ekspresowym. Opłata 5,00 PLN pobierana jest od drugiego i każdego kolejnego
przelewu oraz za pierwszy przelew wykonany w miesiącu kalendarzowym, jeżeli pierwszy przelew jest przelewem ekspresowym.
Niewykorzystane SMS-y nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień
01.01.2015 r. wynosi 168.840.228 zł (w całości wpłacony).
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN Bank
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji.
Klienci poniżej 18. roku życia oraz Klienci nieposiadający aktywnej karty debetowej są bezwarunkowo zwolnieni z opłaty. Opłata nie jest pobierana również jeśli w danym miesiącu kalendarzowym Klient nie
dokonał kartą wydaną do rachunku wypłaty z bankomatu krajowego.
Transakcja może być wykonana dowolną kartą z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Transakcją bezgotówkową jest: płatność kartą
w sklepie, zamówienie pocztowe / telefoniczne, płatność internetowa, usługa Płacę z Orange z karty kredytowej.
Opłata pobierana jest za każdy wydany dokument. W przypadku historii operacji opłata pobierana jest za każdy miesiąc kalendarzowy objęty dokumentem. Jeżeli na zamówiony dokument składa się więcej niż 2
000 operacji, zostanie on dostarczony w wersji elektronicznej. Opłata nie jest pobierana: za historię operacji dla Konta Osobistego z Kredytem Odnawialnym, za kopię wyciągu z Karty Kredytowej.
Opłata pobierana jest za każdy wydany dokument obejmujący okres 12 miesięcy, który zawiera: opinię o jednym produkcie lub opinię o Kliencie.
Lista bankomatów Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego, Banku Millennium S.A., PKO Banku Polskiego dostępna jest na stronach internetowych Orange Finanse oraz u Konsultantów infolinii.
Dotyczy bankomatów innych sieci niż wymienione w pkt. 5b oznaczonych logo BLIK.

Kredyty i karta kredytowa
Kredyt Odnawialny
Poz. Rodzaj czynności
1.

Udzielenie kredytu

2.
3.
4.

Podwyższenie kwoty kredytu
Odnowienie kredytu
Sporządzenie aneksu do umowy kredytu2
Realizacja dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej
konieczności sporządzania aneksu

5.
6.

Ubezpieczenie Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne)

Opłaty / prowizje
od 1,80% kwoty kredytu, min. 55,00 PLN
do 5,00% kwoty kredytu, min. 99,00 PLN1
od 1,80% do 5,00% kwoty podwyższenia
1,80% kwoty odnowienia, min. 55,00 PLN
50,00 PLN
50,00 PLN
0,35% miesięczenie od średniego salda zadłużenia,
min. 0,98 PLN

Kredyt Gotówkowy
Poz. Rodzaj czynności
1.

Udzielenie kredytu

2.
3.

Opłata za restrukturyzację umowy lub udzielenie karencji
Sporządzenie aneksu do umowy kredytu3
Realizacja dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej
konieczności sporządzania aneksu4

4.

Opłaty / prowizje
Prowizja ustalana indywidualnie i wskazywana w umowie
kredytu. Zakres wysokości prowizji podany jest na stronie
internetowej Orange Finanse.
70,00 PLN
50,00 PLN
50,00 PLN

Karta Kredytowa MasterCard
Poz. Rodzaj czynności
1.
Wydanie karty
2.
Opłata roczna, pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej
opłata nie będzie pobrana, jeżeli roczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych
a.
(włączając przelewy z rachunku karty kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum:
3.
Wydanie duplikatu karty
4.
Prowizja od transakcji bezgotówkowych5
5.
Wypłata gotówki we wszystkich bankomatach i oddziałach banków na terenie kraju oraz za granicą5
6.
Sprawdzenie dostępnego limitu kredytowego w bankomacie
7.
Przelew z rachunku karty kredytowej
8.
Przelew do ZUS, Urzędu Skarbowego, innych organów podatkowych
9.
Przelew w ramach usługi Płacę z Orange
10. Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus 6
11. Ubezpieczenie „Twoje OC i Twoja Podróż” (opłata miesięczna)7
12. Ekspresowa wysyłka karty
13. Zmiana PIN
14. Przekroczenie limitu karty
15. Opłata za podwyższenie limitu karty8
16. Powiadomienie mailowe lub komunikat w serwisie transakcyjnym o zadłużeniu przeterminowanym
17. Zmiana daty końca cyklu rozliczeniowego9
18. Wyciąg elektroniczny
19. Uruchomienie usługi Spłaty na Raty
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Opłaty / prowizje
30,00 PLN
70,00 PLN
12 000 PLN lub 240 transakcji
0,00 PLN
0,00 PLN
5,00%, min. 10,00 PLN
5,00 PLN
5,00%, min. 4,00 PLN
2,50%, min. 4,00 PLN
0,00 PLN
0,35% miesięcznie od salda zadłużenia
11,99 PLN
25,00 PLN
0,00 PLN
45,00 PLN
1,00% kwoty podwyższenia
8,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN

Wysokość prowizji określona jest w umowie indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie sposobu wnioskowania o produkt kredytowy.
W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana.
Opłata nie jest pobierana przy sporządzaniu aneksu do umowy w przypadku udzielenia karencji lub restrukturyzacji Umowy.
Opłata nie dotyczy zmiany rachunku do spłaty kredytu.
Bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN Bank
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji.
Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty.
Rezygnacja z ubezpieczenia w danym miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec miesiąca następnego, przypadającego po miesiącu, w którym rezygnacja została złożona.
Opłata nie będzie pobierana do 31.10.2015r.
Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień
01.01.2015 r. wynosi 168.840.228 zł (w całości wpłacony).
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