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taryfa prowizji i opłat 
dla firm w ramach Orange Finanse 

obowiązuje od 10.06.2016 r. 

Konta firmowe i karta debetowa        

Bankowe rachunki dla firm 

Poz. Rodzaj czynności 

Opłaty / prowizje 

Konto dla Firm Konto Pomocnicze 
Konto Lokacyjne dla 

Firm 

1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) 0,00 PLN1 5,00 PLN 0,00 PLN 

2. Przelewy i usługi płatnicze 

a. 
przelew wewnętrzny w złotych polskich, realizowany na rachunek o numerze rozliczeniowym 1142 0008 

(Orange Finanse), w tym przelew na numer telefonu lub profil facebookowy 
0,00 PLN -- 

b. 
przelew wewnętrzny w złotych polskich, realizowany na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 

1142 0008 (Orange Finanse), w tym przelew na numer telefonu lub profil facebookowy 
1,00 PLN -- 

c. przelew zewnętrzny w złotych polskich2, w tym przelew na numer telefonu lub profil facebookowy 1,00 PLN -- 

d. 
przelew wewnętrzny z datą bieżącą, realizowany na rachunek Odbiorcy zdefiniowanego o numerze 

rozliczeniowym 1142 0008 (Orange Finanse)  
0,00 PLN 

0,00 PLN / 

5,00 PLN3 

e. 
przelew wewnętrzny z datą bieżącą, realizowany na rachunek Odbiorcy zdefiniowanego o numerze 

rozliczeniowym innym niż 1142 0008 (Orange Finanse) 
1,00 PLN 

1,00 PLN / 

5,00 PLN4 

f. przelew zewnętrzny z datą bieżącą na rachunek Odbiorcy zdefiniowanego 1,00 PLN 
1,00 PLN / 

5,00 PLN4 

g. przelew do ZUS, Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego 0,00 PLN -- 

h. przelew ekspresowy 10,00 PLN -- 

i. przelew SORBNET 35,00 PLN -- 

j. przelew SEPA 5,00 PLN -- 

k. 
przelew walutowy wewnętrzny, realizowany na rachunek o numerze rozliczeniowym 1142 0008 (Orange 

Finanse) 
0,00 PLN -- 

l. 
przelew walutowy wewnętrzny, realizowany na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1142 0008 

(Orange Finanse); przelew walutowy zewnętrzny; przelew SWIFT 
20,00 PLN -- 

m. zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT 5,00 PLN -- 

n. polecenie zapłaty (utworzenie, aktualizacja, realizacja, odwołanie) 0,00 PLN -- 

o. korzystanie z polecenia zapłaty (opłata miesięczna) 1,00 PLN -- 

p. zlecenie stałe (zdefiniowanie, aktualizacja, odwołanie) 0,00 PLN -- 

r. realizacja zlecenia stałego 1,00 PLN -- 

s. korzystanie z usługi invoobill (opłata miesięczna) 0,00 PLN -- 

3. Dostarczenie miesięcznego wyciągu w formie elektronicznej 0,00 PLN 

4. Pakiet 30 powiadomień SMS (abonament miesięczny / SMS poza abonamentem)5 5,00 PLN/ 0,35 PLN  

5. Usługa BLIK (Obowiązuje do 30.06.2016r.)   

a. prowizja od transakcji bezgotówkowych 0,00 PLN -- 

b. 
prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego, 

Banku Millennium S.A., PKO Banku Polskiego na terenie Polski10 
0,00 PLN -- 

c. prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych11 0,00 PLN -- 

5. Transakcje BLIK (Obowiązuje od 01.07.2016r.) 0,00 PLN -- 

   

Karta Debetowa dla Firm MasterCard 

Poz. Rodzaj czynności 
Opłaty / prowizje 

Konto dla Firm Konto Pomocnicze 

1. Wydanie lub odnowienie karty bądź duplikatu karty 

a. MasterCard Debetowa 0,00 PLN 

b. MasterCard NFC 0,00 PLN 

c. MasterCard Naklejka 10,00 PLN 

2. Miesięczna opłata za korzystanie z karty głównej lub dodatkowej 0,00 PLN6 5,00 PLN 

3. Prowizja od transakcji bezgotówkowych7 0,00 PLN 

4. Wypłata gotówki w bankomatach sieci Euronet na terenie kraju lub kasie sklepu – MasterCard CashBack 0,00 PLN 

5. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach na terenie kraju 5,00 PLN 

6. Wypłata gotówki w oddziałach banków na terenie kraju 10,00 PLN 

7. Wypłata gotówki w oddziałach banków lub bankomatach za granicą7 3%, min. 10,00 PLN 

8. Sprawdzenie salda w bankomacie krajowym 5,00 PLN 

9. Zmiana PIN 2,00 PLN 

   

Inne opłaty i prowizje 
Poz. Rodzaj czynności Opłaty / prowizje 

1. Realizacja dyspozycji stanowiących zwolnienie od zajęcia wierzytelności pieniężnych z rachunku – za każdy wykonany przelew 4,00 PLN 

2. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym 30,00 PLN 

3. 
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) 
80,00 PLN 

4. Opłaty za dokumenty w wersji papierowej wydawane na życzenie Klienta 

a. dokumenty związane z dokonywanymi transakcjami8 10,00 PLN 

b. dokumenty o charakterze zaświadczeń 40,00 PLN 
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c. duplikaty, kopie dokumentów lub dokumenty o charakterze opinii9 80,00 PLN 

d. dokumenty niestandardowe 100,00 PLN 

5. Opłaty za dostarczenie dokumentu 

a. list priorytetowy 0,00 PLN 

b. przesyłka kurierska (opcja dostępna tylko na terenie RP) 25,00 PLN 

c. przesłanie skanu dokumentu 5,00 PLN 
 
1. Opłata za rachunek wynosi 0,00 PLN pod warunkiem wykonania przez Posiadacza rachunku minimum jednego przelewu do ZUS w miesiącu, którego opłata dotyczy. W przeciwnym wypadku, opłata za rachunek 

wynosi 5,00 PLN.  
2. Nie dotyczy przelewów wskazanych w punktach 2f – 2j. 
3. Opłata nie jest pobierana za pierwszy przelew wykonany w miesiącu kalendarzowym. Opłata 5,00 PLN pobierana jest za drugi i każdy kolejny przelew wykonany w miesiącu kalendarzowym. Z Konta Lokacyjnego 

nie można wykonać przelewu na numer telefonu lub profil facebookowy. 
4. Opłata 1,00 PLN jest pobierana za pierwszy przelew wykonany w miesiącu kalendarzowym. Opłata 5,00 PLN pobierana jest za drugi i każdy kolejny przelew wykonany w miesiącu kalendarzowym. Z Konta 

Lokacyjnego nie można wykonać przelewu na numer telefonu lub profil facebookowy. 
5. Niewykorzystane SMS-y nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. 
6. Opłata za kartę wynosi 0,00 PLN pod warunkiem wykonania Kartą Debetową dla Firm MasterCard co najmniej 5 szt. transakcji bezgotówkowych zaksięgowanych w miesiącu, którego opłata dotyczy. W 

przeciwnym wypadku miesięczna opłata za tę kartę wynosi 5,00 PLN. Opłata pobierana jest od wszystkich kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych.  
7. 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. 
8. 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. 
9. Opłata pobierana jest za każdy wydany dokument obejmujący okres 12 miesięcy, który zawiera: opinię o jednym produkcie lub opinię o Kliencie  
10. 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. 

(Obowiązuje do 30.06.2016r.) 
11. Dotyczy bankomatów innych sieci niż wymienione w pkt. 5b oznaczonych logo BLIK (Obowiązuje do 30.06.2016r.) 

 

 Limit w koncie dla Firm (dopuszczalne saldo debetowe) 

Limit w Koncie dla Firm 

Poz. Rodzaj czynności Opłaty / prowizje 

1. Rozpatrzenie wniosku o Limit 0,00 PLN 

2. Udzielenie Limitu 5,00% kwoty Limitu 

3. Podwyższenie kwoty Limitu1 2,00% kwoty podwyższenia 

4. Odnowienie Limitu 2,00% kwoty odnowienia 

5. Prowizja od niewykorzystanej kwoty Limitu 

0,00% w przypadku wykorzystania min. 50% przyznanego 

Limitu 

0,25% (w skali miesiąca) niewykorzystanej kwoty Limitu – 

naliczana przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego 

Limitu 

6. Restrukturyzacja Limitu 50,00 PLN – 150,00 PLN 
1. O wdrożeniu możliwości podwyższenie Limitu w koncie dla Firm Bank poinformuje w oddzielnym komunikacie. 

 

 


