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A) osoby fizyczne-PLN
I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE*
Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji
a) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my1)
(Comfort)2)

(Active)

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)

MultiKonto
młodzieżowe

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla każdego
rachunku)

bez opłat

4,50 zł

9,50 zł

19,50 zł

3)

49,50 zł

bez opłat

3.

Likwidacja rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego
miesięcznego pocztą

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie
elektronicznej

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

6.

Wyciąg pełny na życzenie

3,50 zł

10,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

3,50 zł

7.

Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym
na życzenie

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

8.

Zestawienie sald na rachunkach bankowych

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

brak
funkcjonalności

4)

(opcja nie jest dostępna dla posiadaczy rachunku
depozytowego)

9.

Potwierdzenie transakcji – nie dotyczy bieżących transakcji
wykonywanych w placówce

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

10.

Wysłanie historii operacji na życzenie + poz. 11

5,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

11.

Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za każdy
miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji
wykonanych za bieżący miesiąc)

1,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

12.

Wykonanie zlecenia stałego

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

13.

Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób posiadających
rachunek w MultiBanku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
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a) Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy cd.
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my1)
(Comfort) 2)

(Active)

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)

MultiKonto
młodzieżowe

14.

Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób nie
posiadających rachunku w MultiBanku

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00
zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00
zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00
zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

15.

Zwrot przez klienta kosztów pobranych przez Bank
zagraniczny z tytułu podania błędnych danych

16.

Potwierdzenie transakcji walutowych (nie dotyczy bieżących
transakcji wykonywanych w placówce)
Potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności w ramach
polecenia zapłaty
Zestawienie zrealizowanych, a wygasłych płatności

Równowartość
kosztów
naliczonych
przez Bank
zagraniczny
5,00 zł

Równowarto
ść kosztów
naliczonych
przez Bank
zagraniczny
5,00 zł

Równowarto
ść kosztów
naliczonych
przez Bank
zagraniczny
5,00 zł

Równowartość
kosztów
naliczonych
przez Bank
zagraniczny
5,00 zł

Równowarto
ść kosztów
naliczonych
przez Bank
zagraniczny
5,00 zł

Równowartość
kosztów
naliczonych
przez Bank
zagraniczny
5,00 zł

2,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

brak
funkcjonalności

2,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Zestawienie zrealizowanych płatności w ramach polecenia
zapłaty
Zestawienie zarejestrowanych odwołań płatności w ramach
polecenia zapłaty
Zestawienie transakcji poleceń zapłaty

2,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

brak
funkcjonalności
brak
funkcjonalności

2,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

brak
funkcjonalności

2,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Zestawienie odrzuconych płatności w ramach polecenia
zapłaty
Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego

2,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

brak
funkcjonalności
brak
funkcjonalności

0,50% kwoty
przelewu
(min.10,00 zł
maks.50,00 zł)

0,50% kwoty
przelewu
(min.10,00 zł
maks.50,00 zł)

0,50% kwoty
przelewu
(min.10,00 zł
maks.50,00 zł)

0,50% kwoty
przelewu
(min.10,00 zł
maks.50,00 zł)

0,50% kwoty
przelewu
(min.10,00 zł
maks.50,00 zł)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności składki
ubezpieczenia w Centrum Ubezpieczeń zrealizowanego w
ramach polecenia zapłaty
Ubezpieczenie NNW „Moja Ochrona” (ubezpieczenie
dobrowolne, oferowane dla posiadaczy/współposiadaczy
rachunku) – opłata miesięczna5):
Wariant Indywidualny I
Wariant Indywidualny II
Wariant Indywidualny III
Wariant Rodzinny I
Wariant Rodzinny II
Wariant Rodzinny III

0,50% kwoty
przelewu
(min.10,00 zł
maks.50,00 zł)
brak
funkcjonalności
brak
funkcjonalności

13,90 zł
25,90 zł
31,90 zł
21,90 zł
35,90 zł
43,90 zł

13,90 zł
25,90 zł
31,90 zł
21,90 zł
35,90 zł
43,90 zł

13,90 zł
25,90 zł
31,90 zł
21,90 zł
35,90 zł
43,90 zł

13,90 zł
25,90 zł
31,90 zł
21,90 zł
35,90 zł
43,90 zł

13,90 zł
25,90 zł
31,90 zł
21,90 zł
35,90 zł
43,90 zł
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a) Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy cd.
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my1)
(Comfort) 2)

26.

(Active)

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)

Ubezpieczenie Pakiet Medyczny „Dbaj o Zdrowie”
(ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla
posiadaczy/współposiadaczy rachunku) - opłata miesięczna6):
Wersja Indywidualna:
Wariant Komfortowy
Wariant Maksymalny

MultiKonto
młodzieżowe

brak
funkcjonalności

69,00 zł
99,00 zł

69,00 zł
99,00 zł

69,00 zł
99,00 zł

69,00 zł
99,00 zł

59,00 zł
89,00 zł

Wersja Rodzinna:
Wariant Komfortowy
159,00 zł
159,00 zł
159,00 zł
159,00 zł
149,00 zł
Wariant Maksymalny
239,00 zł
239,00 zł
239,00 zł
239,00 zł
219,00 zł
brak
27. Ubezpieczenie Ruchomości „Moje Mieszkanie”:
funkcjonalności
Wariant MINIMUM
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
Wariant MEDIUM
24,90 zł
24,90 zł
24,90 zł
24,90 zł
24,90 zł
Wariant MAKSIMUM
34,90 zł
34,90 zł
34,90 zł
34,90 zł
34,90 zł
Ubezpieczenie dodatkowe (opcjonalne):
Home Assistance
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
1)
dla rachunków depozytowych obowiązują właściwe stawki opłat i prowizji analogicznie jak dla MultiKonta ja/my z taryfą Active (z wyłączeniem opłaty za prowadzenie
rachunku),
2)
– od 01.09.10 r. MultiKonto ja/my z taryfą Comfort nie jest dostępne w ofercie MultiBanku,
3)
- opłata jest zwracana automatycznie (w terminie do 5 dni roboczych od pobrania opłaty), jeżeli średniomiesięczne wpływy na rachunek (z wyłączeniem przelewów z
rachunków oszczędnościowych, MultiMaxa, zapadających lokat, wypłat kredytów) wynoszą min. 12 000 zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc,
w którym nastąpiło pobranie opłaty za prowadzenie rachunku) lub wartość ulokowanych środków w MultiBanku na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych, depozytowych, Funduszach Inwestycyjnych bezpośrednio powiązanych z MultiKontem Aquarius wynosi minimum 200 000 zł (wyliczana jako
średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na MuliKoncie Aquarius) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum 200 000 zł
(wyliczana za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na MultiKoncie Aquarius),
4)
– opłata jest zwracana automatycznie (w terminie do 5 dni roboczych od pobrania opłaty), jeżeli średniomiesięczne wpływy na rachunek (z wyłączeniem przelewów z
rachunków oszczędnościowych, MultiMaxa, zapadających lokat, wypłat kredytów) wynoszą min. 5 000 zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc,
w którym nastąpiło pobranie opłaty za prowadzenie rachunku) lub wartość ulokowanych środków w MultiBanku na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych, depozytowych, Funduszach Inwestycyjnych bezpośrednio powiązanych z MultiKontem Aquarius wynosi minimum 100 000 zł (wyliczana jako średnie
saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na MuliKoncie Aquarius) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum 100 000 zł (wyliczana za
okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na MultiKoncie Aquarius),
5)
- opłata pobierana automatycznie 4-go dnia roboczego przed końcem miesiąca ok. godz. 6:00 z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego wskazanego w Deklaracji
przystąpienia do grupowej Umowy Ubezpieczenia.
6)
- opłata pobierana automatycznie 21 dnia każdego miesiąca ok. godz. 6:00 z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego wskazanego w Deklaracji przystąpienia do
grupowej Umowy Ubezpieczenia. Jeżeli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy, to opłata zostanie pobrana w pierwszym, przypadającym po nim dniu roboczym
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b) Rachunek oszczędnościowy (opłaty pobierane w ciężar rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego)
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa)

bez opłat

(Comfort)
bez opłat

(Active)
bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3.

Likwidacja rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4.

Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za każdy miesiąc
(nie pobiera się opłaty za wydruk operacji wykonanych za
bieżący miesiąc)

1,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

5.

Wysłanie historii operacji na życzenie + poz.4

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

6.

Wyciąg pełny na życzenie

3,50 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

3,50 zł

7.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego
pocztą

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

8.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie
elektronicznej

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

9.

Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na
życzenie

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)
bez opłat
bez opłat
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MultiKonto
młodzieżowe
bez opłat

*Opłaty i prowizje dotyczące Planów Finansowych:



WWJ – opłaty i prowizje identyczne jak dla rachunku MultiKonto jestem.



MultiPlan i MultiPlan Walutowy - [prowadzone w jego ramach rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe MultiKonto jestem, ja/my (Comfort/Active), Aquarius (Classic/Intensive)] opłaty i prowizje identyczne jak dla rachunków - odpowiednio MultiKonto jestem, ja/my
(Comfort/Active), Aquarius (Classic/Intensive).



Opłaty związane z rachunkiem bilansującym – MultiPlan oraz rachunkiem
oszczędnościowym – MultiPlan Walutowy:

Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

Rachunek
bilansujący –
MultiPlan

Rachunek
oszczędnościowy
jestem, ja/my
(Comfort/Active)
MultiPlan Walutowy
bez opłat

Rachunek
oszczędnościowy
Aquarius
(Classic/Intensive)
MultiPlan Walutowy
bez opłat

1.

Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa)

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)

bez opłat

bez opłat

3.

Likwidacja rachunku

bez opłat*
99,00 zł
bez opłat

bez opłat

bez opłat

4.

Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za każdy
miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji
wykonanych za bieżący miesiąc)

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

5.

Wysłanie historii operacji na życzenie + poz.4

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

6.

Wyciąg pełny na życzenie

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

7.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego
miesięcznego pocztą

bez opłat

bez opłat

bez opłat

8.

Wysłanie dokumentów listem priorytetowym

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

*- dotyczy kredytów udzielonych do dnia 31.05.2009 r.
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Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w placówce MultiBanku
a) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.

9.

Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego **
Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego **
Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)
Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za
każdy przelew)*
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego
Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie)
Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde
zlecenie)*
Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek

10
11.

5.
6.
7.
8.

12.
13.

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)
2,00 zł
bez opłat
4,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat

MultiKonto
młodzieżowe

1,00 zł
3,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

(Comfort)
4,00 zł
10,00 zł
4,00 zł
4,00 zł

(Active)
2,00 zł
5,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

1,00 zł
3,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

4,00 zł
10,00 zł
3,00 zł
2,00 zł

2,00 zł
5,00 zł
bez opłat
bez opłat

2,00 zł
4,00 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

8,00 zł

bez opłat

Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

8,00 zł

bez opłat

Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek
ZUS z tytułu składek
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek
Urzędu Skarbowego
Wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika wpłaty
gotówkowej do kwoty 10 000 zł***(nie dotyczy
rachunków depozytowych)

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

8,00 zł

bez opłat

brak
funkcjonalności
brak
funkcjonalności
brak
funkcjonalności

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

8,00 zł

bez opłat

brak
funkcjonalności

0,20% od
całkowitej
kwoty wpłaty,
nie mniej niż
3,00 zł
0,20% od
całkowitej
kwoty wpłaty,
nie mniej niż
3,00 zł
bez opłat

0,20% od
całkowitej
kwoty wpłaty,
nie mniej niż
3,00 zł
0,20% od
całkowitej
kwoty wpłaty,
nie mniej niż
3,00 zł
bez opłat

0,20% od
całkowitej
kwoty wpłaty,
nie mniej niż
3,00 zł
0,20% od
całkowitej
kwoty wpłaty,
nie mniej niż
3,00 zł
bez opłat

0,20% od
całkowitej
kwoty wpłaty,
nie mniej niż
3,00 zł
0,20% od
całkowitej
kwoty wpłaty,
nie mniej niż
3,00 zł
bez opłat

0,20% od
całkowitej
kwoty wpłaty,
nie mniej niż
3,00 zł
0,20% od
całkowitej
kwoty wpłaty,
nie mniej niż
3,00 zł
bez opłat

bez opłat

0,50% od
całkowitej kwoty
wypłaty

0,50% od
całkowitej kwoty
wypłaty

0,50% od
całkowitej kwoty
wypłaty

0,50% od
całkowitej kwoty
wypłaty

0,50% od
całkowitej kwoty
wypłaty

0,50% od
całkowitej kwoty
wypłaty

0,50% od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie
mniej niż 30,00
zł

0,50% od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie
mniej niż 30,00
zł

0,50% od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie
mniej niż 30,00
zł

0,50% od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie
mniej niż 30,00
zł

0,50% od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie
mniej niż 30,00
zł

0,50% od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie
mniej niż 30,00
zł

bez opłat
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

14.

Wykonanie przez osobę trzecią wpłaty gotówkowej na
rachunek Klienta

bez opłat

15.
16.

Wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika wypłaty
gotówkowej
Wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 20 000 zł
(dotyczy sumy dziennych wypłat dokonywanych przez
Klienta w jednej placówce, niezależnie od liczby

17

posiadanych rachunków)
Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w
wyznaczonym dniu

18.

Wypłaty gotówkowe awizowane

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

19.

Utworzenie polecenia zapłaty (zarejestrowanie zgody
do obciążenia rachunku)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

brak
funkcjonalności

20.

Odwołanie zgody do obciążenia rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

brak
funkcjonalności

21.

Aktualizacja zgody do obciążenia rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

brak
funkcjonalności

22.

Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia
zapłaty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

brak
funkcjonalności

23.

Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia
zapłaty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

brak
funkcjonalności

bez opłat
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a) Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy cd.
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

24.

Wykonanie przelewu walutowego do innego banku
krajowego

25.

Wykonanie przelewu zagranicznego

26.

Przeliczanie bilonu:
a) w kasie :
Do 20 szt. (dziennie)
Od 21 do 50 szt. (dziennie)
Od 51 do 100 szt. (dziennie)
Pow. 100 szt. (dziennie)

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my
(Comfort)

27.

b) do wrzutni (suma wpłat z 1 dnia) :
Do 20 szt. (dziennie)
Od 21 do 50 szt. (dziennie)
Od 51 do 100 szt. (dziennie)
Pow. 100 szt. (dziennie)
Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych

(Active)

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)

MultiKonto
młodzieżowe

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

28.

Wykonanie przelewu SEPA

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł1)

29.

Przyjęcie przelewu SEPA

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1)

1)

1)

1)

1)

*- opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych klienta.
**- opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.
***- opłata nie obowiązuje w placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w placówkach, które nie posiadają wpłatomatu.
Uwaga do punktu 1i 5: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
1)
- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł

b) Rachunek oszczędnościowy

Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

(Comfort)
(Active)
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)
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MultiKonto
młodzieżowe

bez opłat

Opłaty i prowizje pobierane za operacje realizowane za pośrednictwem
zdalnych kanałów dostępu:
- sieci Internet
a) Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

(Comfort)
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

(Active)
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

9.

Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego
Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego
Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)
Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za
każdy przelew)
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego
Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie)
Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde
zlecenie)
Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10.

Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

11.

Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek
ZUS z tytułu składek
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek
Urzędu Skarbowego
Realizacja pojedynczej płatności w ramach
polecenia zapłaty
Odwołanie pojedynczej płatności w ramach
polecenia zapłaty
Wykonanie przelewu walutowego do innego banku
krajowego

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

brak
funkcjonalności
brak
funkcjonalności
brak
funkcjonalności

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

brak
funkcjonalności

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

brak
funkcjonalności

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

brak
funkcjonalności

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
5,00 zł
20,00 zł1)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
5,00 zł
20,00 zł1)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
5,00 zł
20,00 zł1)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
5,00 zł
20,00 zł1)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
5,00 zł
20,00 zł1)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
5,00 zł
20,00 zł1)

5.
6.
7.
8.

12.
13.
14.
15.

16.

Wykonanie przelewu zagranicznego

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my

17. Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych
18. Wykonanie przelewu SEPA
19. Przyjęcie przelewu SEPA
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
Uwaga do punktu 1i 5: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
1)
- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł

MultiKonto
młodzieżowe
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat

b) Rachunek oszczędnościowy
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

MultiKonto
jestem
bez opłat

MultiKonto ja/my
(Comfort)
bez opłat

(Active)
bez opłat

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)
bez opłat
bez opłat

Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
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MultiKonto
młodzieżowe
bez opłat

- automatycznego serwisu telefonicznego (AST)
a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.
2.

Wykonanie przelewu zdefiniowanego
wewnętrznego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego
zewnętrznego

bez opłat

(Comfort)
bez opłat

(Active)
bez opłat

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)
bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my

MultiKonto
młodzieżowe
bez opłat

bez opłat

bez opłat

Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)

b) Rachunek oszczędnościowy
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.

MultiKonto
Aquarius
(Comfort)
(Active)
(Classic)
(Intensive)
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my

MultiKonto
młodzieżowe
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bez opłat

Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji przez operatora Biura
Obsługi Telefonicznej (MULTILINIA)
a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my
(Comfort)
bez opłat

(Active)
bez opłat

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)
bez opłat
bez opłat

MultiKonto
młodzieżowe

1.

Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego**

bez opłat

2.

Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego **

bez opłat

5,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

bez opłat

0,50 zł

3.

Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)

1,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

bez opłat

0,50 zł

4.

Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za
każdy przelew)*

1,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

bez opłat

0,50 zł

5.

Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

6.

Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

bez opłat

5,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

bez opłat

0,50 zł

7.

Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie)

1,00 zł

3,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,50 zł

8.

Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde
zlecenie)*

1,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,50 zł

9.

Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

4,00 zł

bez opłat

2,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

4,00 zł

bez opłat

11. Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

4,00 zł

bez opłat

brak
funkcjonalności
brak
funkcjonalności
brak
funkcjonalności

12. Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek

2,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

4,00 zł

bez oplat

brak
funkcjonalności

13. Realizacja pojedynczej płatności w ramach

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

brak
funkcjonalności

14. Odwołanie pojedynczej płatności w ramach

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

brak
funkcjonalności

15. Wykonanie przelewu walutowego do innego banku

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

16. Wykonanie przelewu zagranicznego

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

10. Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego
ZUS z tytułu składek
Urzędu Skarbowego
polecenia zapłaty
polecenia zapłaty
krajowego

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
17. Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych
20,00 zł1)
20,00 zł1)
20,00 zł1)
20,00 zł1)
20,00 zł1)
18. Wykonanie przelewu SEPA
19. Przyjęcie przelewu SEPA
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
*- opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych klienta.
**- opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.
Uwaga do punktu 1i 5: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
1)
- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł

bez opłat

5,00 zł
20,00 zł1)

bez opłat

b) Rachunek oszczędnościowy
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my
(Comfort)

1.

Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

bez opłat

bez opłat

(Active)
bez opłat

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)
bez opłat

bez opłat

Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
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MultiKonto
młodzieżowe
bez opłat

II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY
MultiMax i MultiMax Aquarius
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Likwidacja rachunku
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego lub zewnętrznego – pierwszy
w miesiącu
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego – drugi i każdy kolejny w
miesiącu
Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego – drugi i każdy kolejny w
miesiącu
Zdefiniowanie przelewu w CUF lub BOT (za wyjątkiem pierwszego przelewu
definiowanego bezpłatnie)
Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego w CUF lub BOT (za każdy
przelew)
Opłata za wypłatę środków z rachunku oszczędnościowego MultiMax / MultiMax
Aquarius
Opłata za wpłatę środków na rachunek oszczędnościowy MultiMax / MultiMax
Aquarius
Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się
opłaty za wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc)
Wysłanie historii operacji na życzenie + poz. 10
Wyciąg pełny na życzenie
Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą
Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej
Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie
Potwierdzenie transakcji – nie dotyczy bieżących transakcji wykonywanych w
placówce
Nie podjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
Przeliczanie bilonu:
a) w kasie :
Do 20 szt. (dziennie)
Od 21 do 50 szt. (dziennie)
Od 51 do 100 szt. (dziennie)
Pow. 100 szt. (dziennie)
b) do wrzutni (suma wpłat z 1 dnia) :
Do 20 szt. (dziennie)
Od 21 do 50 szt. (dziennie)
Od 51 do 100 szt. (dziennie)
Pow. 10 Pow. 100 szt. (dziennie)
Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych

Pobierane niezależnie od miejsca złożenia
dyspozycji
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
0,50 % min. 3,00 zł
bez opłat
2,00 zł
10,00 zł
7,00 zł
bez opłat
bez opłat
7,00 zł
2,00 zł
0,60% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej
niż 30,00 zł
bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł
5,00 zł
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III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MultiIKE
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Pobierane
niezależnie od
miejsca złożenia
dyspozycji

Placówka
MultiBanku

Internet

AST i WAP

MultiLinia

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

-

-

-

-

2.

Prowadzenie rachunku

bez opłat

-

-

-

-

3.

Likwidacja rachunku

bez opłat

-

-

-

-

4.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego
miesięcznego pocztą

bez opłat
-

-

-

-

5.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego
w formie elektronicznej

bez opłat

-

-

-

-

6.

Wyciąg pełny na życzenie

7,00 zł

-

-

-

-

7.

Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub
poleconym na życzenie

7,00 zł

-

-

-

-

8.

Potwierdzenie transakcji – nie dotyczy
bieżących transakcji wykonywanych w
placówce

2,00 zł

-

-

-

-

9.

Wysłanie historii operacji na życzenie + poz. 10

10,00 zł

-

-

-

-

10.

Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za
każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk
operacji wykonanych za bieżący miesiąc)

2,00 zł

-

-

-

-

11.

Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób
posiadających rachunek w MultiBanku

bez opłat

-

-

-

12.

Ustanowienie osoby uprawnionej

15,00 zł

-

-

-

-

13.

Zmiana osoby uprawnionej

15,00 zł

-

-

-

-

14.

Odwołanie osoby uprawnionej

15,00 zł

-

-

-

-

200,00 zł

-

-

-

-

200,00 zł

-

-

-

-

200,00 zł

-

-

-

-

50,00 zł

-

-

-

-

15.

16.

17.

18.

Zwrot środków na podstawie dyspozycji
złożonej przed upływem 12 miesięcy od
otwarcia rachunku
Wypłata środków na podstawie dyspozycji
złożonej przed upływem 12 miesięcy od
otwarcia rachunku
Wypłata transferowa środków na podstawie
dyspozycji złożonej przed upływem 12 miesięcy
od otwarcia rachunku
Wypłata transferowa środków na podstawie
dyspozycji złożonej przed upływem 12 miesięcy
od otwarcia rachunku, realizowana na
indywidualne konto emerytalne IKE
MultiFundusze prowadzone przez Skarbiec TFI

-

19.

Zdefiniowanie przelewu do przekazywania
środków przekraczających ustawowy limit wpłat
na MultiIke

-

bez opłat

-

-

bez opłat

20.

Zmiana przelewu zdefiniowanego do
przekazywania środków przekraczających
ustawowy limit wpłat na MultiIke

-

2,00 zł

-

-

2,00 zł

21.

Wpłaty gotówkowe wewnętrzne

-

bez opłat

-

-

-
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Rachunek oszczędnościowy MultiIKE -cd.
Pobierane
niezależnie od
miejsca złożenia
dyspozycji

Placówka
MultiBanku

Internet

AST i WAP

MultiLinia

-

bez opłat

-

-

-

- za ostatnie 12 miesięcy

35,00 zł

-

-

-

-

- za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy

50,00 zł

24.

Za wydanie pisma o charakterze
zaświadczenia:

10,00 zł

-

-

-

-

25.

Wydanie opinii o rachunku bankowym

15,00 zł

-

-

-

-

26.

Za wydanie kolejnych egzemplarzy opinii oraz
pism o charakterze zaświadczenia (za każdy
dodatkowy egzemplarz)

5,00 zł

-

-

-

-

27.

Realizacja tytułu wykonawczego – za każde
przekazanie środków (obciąża posiadacza
rachunku)

30,00 zł

-

-

-

-

28.

Wydanie odpisu dokumentów księgowych

5,00 zł

-

-

-

-

Rodzaj opłaty lub prowizji

22.

Wypłaty gotówkowe
Za wydanie opinii o kliencie:

23.

IV. LOKATA INWESTYCYJNA
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Opłata za zerwanie lokaty przed terminem zakończenia

Wysokość opłaty lub prowizji
Zgodnie z zasadami danej lokaty inwestycyjnej
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V. KREDYT ODNAWIALNY
a) Obowiązuje dla umów zawartych do 15.02.2009 r.
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my

(Comfort)
(Active)
1,00% - 5,00% 1,00% - 5,00% 1,00% - 5,00%
nie mniej niż
nie mniej niż
nie mniej niż
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
1,00 % nie
1,00% nie
1,00% nie
mniej niż 40,00 mniej niż 40,00 mniej niż 40,00
zł
zł
zł
1,00%
1,00%
1,00%

1.

Za udzielenie kredytu*

2.

Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres*

3.

Prowizja za przyznanie wyższego limitu (pobierana od
kwoty podwyższającej limit)*
Za wydanie opinii o kredycie
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
* - brak prowizji dla kredytów odnawialnych udzielanych w ramach MultiPlanu.i MultiPlanu Walutowego.

4.
5.

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)
0,80%-5,00% 0,80%-5,00%

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

70,00 zł
30,00 zł

70,00 zł
30,00 zł

b) Obowiązuje dla umów zawartych od 16.02.2009 r.
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Za udzielenie kredytu
(dla kredytów udzielonych do 31.03.2011 r.)
Za udzielenie kredytu
(dla kredytów udzielonych od 01.04.2011 r.)

2.

Za udzielenie kredytu oferowanego w ramach MultiPlanu i
MultiPlanu Walutowego
(dla kredytów udzielonych do 31.03.2011 r.)
Za udzielenie kredytu oferowanego w ramach MultiPlanu i
MultiPlanu Walutowego
(dla kredytów udzielonych od 01.04.2011 r.)
Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres
(dla kredytów odnowionych do 31.03.2011 r.)
Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres
(dla kredytów odnowionych od 01.04.2011 r.)

3.

4.
5.

Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres
oferowanego w ramach MultiPlanu i MultiPlanu
Walutowego (dla kredytów odnowionych do 31.03.2011 r.)
Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres
oferowanego w ramach MultiPlanu i MultiPlanu
Walutowego (dla kredytów odnowionych od 01.04.2011 r.)
Prowizja za przyznanie wyższego limitu (pobierana od
kwoty podwyższającej limit)
(dla kredytów podwyższonych do 31.03.2011 r.)
Prowizja za przyznanie wyższego limitu (pobierana od
kwoty podwyższającej limit)
(dla kredytów podwyższonych od 01.04.2011 r.)
Prowizja za przyznanie wyższego limitu (pobierana od
kwoty podwyższającej limit) oferowanego w ramach
MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego
(dla kredytów podwyższonych do 31.03.2011 r.)
Prowizja za przyznanie wyższego limitu (pobierana od
kwoty podwyższającej limit) oferowanego w ramach
MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego
(dla kredytów podwyższonych od 01.04.2011 r.)
Za wydanie opinii o kredycie
Za wydanie zaświadczenia o kredycie

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my

MultiKonto
Aquarius
(Active)
(Classic)
(Intensive)
1,60% - 5,00% 1,20%-5,00% 1,20%-5,00%
nie mniej niż
40,00 zł
1,80% - 5,00% 1,20%-5,00% 1,20%-5,00%
nie mniej niż
40,00 zł
1,20% - 5,00%
0,80%
0,80%
nie mniej niż
40,00 zł
1,40% - 5,00%
0,80%
0,80%
nie mniej niż
40,00 zł
1,60% nie
1,20%
1,20%
mniej niż
40,00 zł
1,80% nie
1,20%
1,20%
mniej niż
40,00 zł
1,20% nie
0,80%
0,80%
mniej niż
40,00 zł
1,40% nie
0,80%
0,80%
mniej niż
40,00 zł
1,60%
1,20%
1,20%

1,60% - 5,00%
nie mniej niż
40,00 zł
1,80% - 5,00%
nie mniej niż
40,00 zł
1,20% - 5,00%
nie mniej niż
40,00 zł
1,40% - 5,00%
nie mniej niż
40,00 zł
1,60 % nie
mniej niż
40,00 zł
1,80 % nie
mniej niż
40,00 zł
1,20% nie
mniej niż
40,00 zł
1,40% nie
mniej niż
40,00 zł
1,60%

(Comfort)
1,60% - 5,00%
nie mniej niż
40,00 zł
1,80% - 5,00%
nie mniej niż
40,00 zł
1,20% - 5,00%
nie mniej niż
40,00 zł
1,40% - 5,00%
nie mniej niż
40,00 zł
1,60% nie
mniej niż
40,00 zł
1,80% nie
mniej niż
40,00 zł
1,20% nie
mniej niż
40,00 zł
1,40% nie
mniej niż
40,00 zł
1,60%

1,80%

1,80%

1,80%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

0,80%

0,80%

1,40%

1,40%

1,40%

0,80%

0,80%

70,00 zł
30,00 zł

70,00 zł
30,00 zł

70,00 zł
30,00 zł

70,00 zł
30,00 zł

70,00 zł
30,00 zł
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VI. MULTIKREDYT OSZCZĘDNOŚCIOWY
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto
jestem

1.

Za udzielenie kredytu
(dla kredytów udzielonych do 31.03.2011 r.)

1,60%
nie mniej niż
40,00 zł
1,80%
nie mniej niż
40,00 zł
1,60%
nie mniej niż
40,00 zł
1,80%
nie mniej niż
40,00 zł
1,60%

1,60%
nie mniej niż
40,00 zł
1,80%
nie mniej niż
40,00 zł
1,60%
nie mniej niż
40,00 zł
1,80%
nie mniej niż
40,00 zł
1,60%

1,60%
nie mniej niż
40,00 zł
1,80%
nie mniej niż
40,00 zł
1,60%
nie mniej niż
40,00 zł
1,80%
nie mniej niż
40,00 zł
1,60%

1,80%

1,80%

70,00 zł
30,00 zł

70,00 zł
30,00 zł

Za udzielenie kredytu
(dla kredytów udzielonych od 01.04.2011 r.)
2.

Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres
(dla kredytów odnowionych do 31.03.2011 r.)
Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres
(dla kredytów odnowionych od 01.04.2011 r.)

3.

4.
5.

Prowizja za przyznanie wyższego limitu
(pobierana od kwoty podwyższającej limit)
[dla kredytów podwyższonych do 31.03.2011 r.]
Prowizja za przyznanie wyższego limitu
(pobierana od kwoty podwyższającej limit)
[dla kredytów podwyższonych od 01.04.2011 r.]
Za wydanie opinii o kredycie
Za wydanie zaświadczenia o kredycie

MultiKonto ja/my
(Comfort)

(Active)

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,80%

1,20%

1,20%

70,00 zł
30,00 zł

70,00 zł
30,00 zł

70,00 zł
30,00 zł
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VII. WWJ 2)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Prowizja za rozpatrzenie wniosku
Koszty restrukturyzacji umowy*
Za udzielenie kredytu
Za podwyższenie kwoty limitu kredytu (od kwoty podwyższanej)
Opłata za wystawienie promesy
Prowizja od niewykorzystanego kredytu
Za sporządzenie Aneksu do Umowy Kredytowej na wniosek klienta:
- zmiana terminu zakończenia inwestycji,
- zmiana terminu wypłaty transz,
- zmiana terminu wypłaty i zakresu transz,
- zmiana zabezpieczenia,
- pozostałe zmiany.
Za wydanie opinii o kredycie
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i użytkowanych budynków lub lokali
mieszkalnych (prowizja pobierana miesięcznie od wartości nieruchomości)**
Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy budynków i lokali mieszkalnych
(prowizja pobierana miesięcznie od docelowej wartości nieruchomości)**
Opłata z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu (na okres przejściowy)
Ubezpieczenie spłaty rat kredytu w zakresie poważnego zachorowania oraz pobytu w
szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku:
- za pierwsze dwa lata ubezpieczenia (opłata jednorazowa),
- za kolejne lata (opłata miesięczna)
Ubezpieczenie NNW „Moja Ochrona” (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla
posiadaczy/współposiadaczy rachunku) – opłata miesięczna1):
Wariant Indywidualny I
Wariant Indywidualny II
Wariant Indywidualny III
Wariant Rodzinny I
Wariant Rodzinny II
Wariant Rodzinny III
Ubezpieczenie Pakiet Medyczny „Dbaj o Zdrowie” (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla
posiadaczy/współposiadaczy rachunku) - opłata miesięczna3):
Wersja Indywidualna:
Wariant Komfortowy
Wariant Maksymalny
Wersja Rodzinna:
Wariant Komfortowy
Wariant Maksymalny

Ubezpieczenie Ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” *** :
- Wariant 20 – opłata miesięczna
- Wariant 50 – opłata miesięczna
- Wariant 100 – opłata miesięczna

17.

Ubezpieczenie Ruchomości „Moje Mieszkanie”:
Wariant MINIMUM
Wariant MEDIUM
Wariant MAKSIMUM
Ubezpieczenie dodatkowe (opcjonalne):
Home Assistance

18.

Inspekcja jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków umowy na wniosek Klienta

Wysokość opłaty lub prowizji
bez opłat
50,00 zł – 150,00 zł
0,00% - 4,00%
0,00% - 4,00%
150,00 zł
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
50,00 zł – 100,00 zł
20,00 zł – 200,00 zł
70,00 zł
30,00 zł
0,0065 %
0,01%
1,00 % kwoty kredytu rocznie
1,40% od przyznanego limitu zadłużenia
0,03% od dostępnego limitu zadłużenia
13,90 zł
25,90 zł
31,90 zł
21,90 zł
35,90 zł
43,90 zł

69,00 zł
99,00 zł
159,00 zł
239,00 zł

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł
19,90 zł
24,90 zł
34,90 zł
5,00 zł

250,00 zł

* - dotyczy kredytów restrukturyzowanych
** - składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne w miesięcznicę aktywacji ubezpieczenia.
***- produkt przeznaczony dla Klientów, którzy posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR S.A
1)
- opłata pobierana automatycznie 4-go dnia roboczego przed końcem miesiąca ok. godz. 6:00 z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego wskazanego w Deklaracji
przystąpienia do grupowej Umowy Ubezpieczenia.
2)
- Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 15.02.2009 r.
3)
- opłata pobierana automatycznie 21 dnia każdego miesiąca ok. godz. 6:00 z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego wskazanego w Deklaracji przystąpienia do
grupowej Umowy Ubezpieczenia. Jeżeli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy, to opłata zostanie pobrana w pierwszym, przypadającym po nim dniu roboczym
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VIII. KREDYTY:
a) Kredyt gotówkowy
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Za udzielenie kredytu*
Za podwyższenie kwoty kredytu
Koszty restrukturyzacji umowy
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
zachorowania -dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w
chwili składania wniosku kredytowego
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30 dni
obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych** dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania
wniosku kredytowego
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
poważnego zachorowania - dotyczy przystąpienia do
ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych.
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30 dni
obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych** dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów
uruchomionych.
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
poważnego zachorowania - dotyczy podwyższenia kwoty
kredytu uruchomionego z Pakietem MultiBezpiecznym.

7.

8.

9.

10.

Wysokość opłaty lub prowizji
3,00%-5,00%
2,00% - 5,00% od kwoty podwyższenia
50,00 zł – 150,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
0,18% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z
wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki
za niniejsze ubezpieczenie)
9,90 zł x liczba miesięcy kredytu

4,00% miesięcznie od raty kredytu

9,90 zł/m-c

a) dla kredytów z wydłużonym okresem kredowania:
[0,15% x całkowita kwota kredytu po podwyższeniu (z
wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki
za niniejsze ubezpieczenie) x liczba m-cy kredytu pozostała do
spłaty kredytu po wydłużeniu okresu kredytowania] – kwota
opłaty za ubezpieczenie opłacona przy uruchomieniu kredytu
b) dla kredytów z niezmienionym okresem kredytowania:
0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota podwyższenia
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę
składki za niniejsze ubezpieczenie)
9,90 zł x liczba miesięcy o jakie została wydłużona umowa
kredytu

Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30 dni
obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych** dotyczy wydłużenia okresu trwania umowy kredytu
* Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez kanały: Internet (www.multigotowka.com), Infolinia (0 801 616 616), u
agentów MultiBanku oraz pośredników kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 5%.
**-miesięczne opłaty eksploatacyjne tj.: należności związane z użytkowaniem domu/mieszkania, do których pokrywania zobowiązany
jest Ubezpieczony, jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości albo członek spółdzielni mieszkaniowej, m. in. czynsz, prąd, gaz,
CO, wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości.
11.
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b) Kredyt gotówkowy Aquarius
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Za udzielenie kredytu*
Za podwyższenie kwoty kredytu
Koszty restrukturyzacji umowy
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w
wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania -dotyczy
przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa niezdolność
do pracy spowodowana chorobą lub NW poświadczona zwolnieniem
lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat
eksploatacyjnych**- dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili
składania wniosku kredytowego
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych.
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa niezdolność
do pracy spowodowana chorobą lub NW poświadczona zwolnieniem
lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat
eksploatacyjnych** - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla
kredytów uruchomionych.
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania dotyczy podwyższenia kwoty kredytu uruchomionego z Pakietem
MultiBezpiecznym.

7.

8.

9.

10.

Wysokość opłaty lub prowizji
3,00%-5,00%
2,00% - 5,00% od kwoty podwyższenia
50,00 zł – 150,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
0,18% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota
kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu
przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze
ubezpieczenie)
9,90 zł x liczba miesięcy kredytu

4,00% miesięcznie od raty kredytu

9,90 zł/m-c

a) dla kredytów z wydłużonym okresem
kredowania:
[0,15% x całkowita kwota kredytu po podwyższeniu
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na
zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie) x liczba
m-cy kredytu pozostała do spłaty kredytu po
wydłużeniu okresu kredytowania] – kwota opłaty za
ubezpieczenie opłacona przy uruchomieniu kredytu
b) dla kredytów z niezmienionym okresem
kredytowania:
0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota
podwyższenia
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na
zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)
9,90 zł x liczba miesięcy o jakie została wydłużona
umowa kredytu

Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa niezdolność
do pracy spowodowana chorobą lub NW poświadczona zwolnieniem
lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat
eksploatacyjnych** - dotyczy wydłużenia okresu trwania umowy kredytu
* Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez kanały: Internet (www.multigotowka.com), Infolinia (0 801 616 616), u
agentów MultiBanku oraz pośredników kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 5%.
**-miesięczne opłaty eksploatacyjne tj.: należności związane z użytkowaniem domu/mieszkania, do których pokrywania zobowiązany
jest Ubezpieczony, jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości albo członek spółdzielni mieszkaniowej, m. in. czynsz, prąd, gaz,
CO, wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości.
11.
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c) Gotówkowy kredyt konsolidacyjny
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Za udzielenie kredytu*
Za podwyższenie kwoty kredytu
Koszty restrukturyzacji umowy
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w
wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania -dotyczy
przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa niezdolność
do pracy spowodowana chorobą lub NW poświadczona zwolnieniem
lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat
eksploatacyjnych** - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili
składania wniosku kredytowego
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych.
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa niezdolność
do pracy spowodowana chorobą lub NW poświadczona zwolnieniem
lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat
eksploatacyjnych** - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla
kredytów uruchomionych.
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania dotyczy podwyższenia kwoty kredytu uruchomionego z Pakietem
MultiBezpiecznym.

7.

8.

9.

10.

Wysokość opłaty lub prowizji
3,00%-5,00%
2,00% - 5,00% od kwoty podwyższenia
50,00 zł – 150,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
0,18% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota
kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu
przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze
ubezpieczenie)
9,90 zł x liczba miesięcy kredytu

4,00% miesięcznie od raty kredytu

9,90 zł/m-c

a) dla kredytów z wydłużonym okresem
kredowania:
[0,15% x całkowita kwota kredytu po podwyższeniu
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na
zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie) x liczba
m-cy kredytu pozostała do spłaty kredytu po
wydłużeniu okresu kredytowania] – kwota opłaty za
ubezpieczenie opłacona przy uruchomieniu kredytu
b) dla kredytów z niezmienionym okresem
kredytowania:
0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota
podwyższenia
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na
zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)
9,90 zł x liczba miesięcy o jakie została wydłużona
umowa kredytu

Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa niezdolność
do pracy spowodowana chorobą lub NW poświadczona zwolnieniem
lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat
eksploatacyjnych** - dotyczy wydłużenia okresu trwania umowy kredytu
* - Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez kanały: Internet (www.multigotowka.com), Infolinia (0 801 616 616),
u agentów MultiBanku oraz pośredników kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 5%.
**-miesięczne opłaty eksploatacyjne tj.: należności związane z użytkowaniem domu/mieszkania, do których pokrywania zobowiązany
jest Ubezpieczony, jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości albo członek spółdzielni mieszkaniowej, m. in. czynsz, prąd, gaz,
CO, wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości.
11.
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d) Gotówkowy kredyt konsolidacyjny Aquarius
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Za udzielenie kredytu*
Za podwyższenie kwoty kredytu
Koszty restrukturyzacji umowy
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w
wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania - dotyczy
przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa niezdolność
do pracy spowodowana chorobą lub NW poświadczona zwolnieniem
lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat
eksploatacyjnych** - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili
składania wniosku kredytowego
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych.
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa niezdolność
do pracy spowodowana chorobą lub NW poświadczona zwolnieniem
lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat
eksploatacyjnych** - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla
kredytów uruchomionych.
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania dotyczy podwyższenia kwoty kredytu uruchomionego z Pakietem
MultiBezpiecznym.

7.

8.

9.

10.

Wysokość opłaty lub prowizji
3,00%-5,00%
2,00% - 5,00% od kwoty podwyższenia
50,00 zł – 150,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
0,18% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota
kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu
przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze
ubezpieczenie)
9,90 zł x liczba miesięcy kredytu

4,00% miesięcznie od raty kredytu

9,90 zł/m-c

a) dla kredytów z wydłużonym okresem
kredowania:
[0,15% x całkowita kwota kredytu po podwyższeniu
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na
zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie) x liczba
m-cy kredytu pozostała do spłaty kredytu po
wydłużeniu okresu kredytowania] – kwota opłaty za
ubezpieczenie opłacona przy uruchomieniu kredytu
b) dla kredytów z niezmienionym okresem
kredytowania:
0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota
podwyższenia
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na
zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)
9,90 zł x liczba miesięcy o jakie została wydłużona
umowa kredytu

Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa niezdolność
do pracy spowodowana chorobą lub NW poświadczona zwolnieniem
lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat
eksploatacyjnych** - dotyczy wydłużenia okresu trwania umowy kredytu
* - Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez kanały: Internet (www.multigotowka.com), Infolinia
(0 801 616 616), u agentów MultiBanku oraz pośredników kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 5%.
**-miesięczne opłaty eksploatacyjne tj.: należności związane z użytkowaniem domu/mieszkania, do których pokrywania zobowiązany
jest Ubezpieczony, jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości albo członek spółdzielni mieszkaniowej, m. in. czynsz, prąd, gaz,
CO, wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości.
11.
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e) Kredyt na zakup środków transportu
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu*
Koszty restrukturyzacji umowy
Promesa kredytowa
Przewalutowanie** kredytu na wniosek klienta :
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy),
- za kolejne
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za sporządzenie aneksu do kredytu z tytułu zmiany przedmiotu
kredytowania (środka transportu) bez podwyższenia kwoty kredytu
Podwyższenie kwoty kredytu***
Wcześniejsza spłata kredytu (dotyczy kredytów udzielonych za
pośrednictwem Fiolet – PDK SA od 02.03.2009 r.)****
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w
wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania -dotyczy
przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)
Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet MultiBezpieczny w
zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
zachorowania - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów
uruchomionych (nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem
Fiolet – PDK SA)

Wysokość opłaty lub prowizji
3,00%-5,00%
50,00 zł – 150,00 zł
0,00 zł - 50,00 zł
bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min.
100,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
100,00 zł
0,50% - 5,00%
2,00%
0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota
kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu
przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze
ubezpieczenie)
2,50% od miesięcznej raty kredytu

*- Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez pośredników oraz u dealerów kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 0,00%-5,00%.,
** - Przewalutowanie wg. kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania,
*** - od kwoty podwyższenia,
****- od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000,00 zł
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f) Kredyt na zakup środków transportu Aquarius
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu*
Koszty restrukturyzacji umowy
Promesa kredytowa
Przewalutowanie** kredytu na wniosek klienta :
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy),
- za kolejne
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za sporządzenie aneksu do kredytu z tytułu zmiany przedmiotu
kredytowania (środka transportu) bez podwyższenia kwoty kredytu
Podwyższenie kwoty kredytu***
Wcześniejsza spłata kredytu (dotyczy kredytów udzielonych za
pośrednictwem Fiolet – PDK SA od 02.03.2009 r.)****
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w
wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania -dotyczy
przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)
Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet MultiBezpieczny w
zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
zachorowania - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów
uruchomionych
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)

Wysokość opłaty lub prowizji
3,00%-5,00%
50,00 zł – 150,00 zł
0,00 zł - 50,00 zł
bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min.
100,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
100,00 zł
0,50% - 3,00%
2,00%
0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota
kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu
przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze
ubezpieczenie)
2,50% od miesięcznej raty kredytu

*- Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez pośredników oraz u dealerów kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 0,00%-5,00%.,
** - Przewalutowanie wg. kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania,
*** - od kwoty podwyższenia,
****- od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000,00 zł
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g) MultiPlan – Kredyt mieszkaniowy/Kredyt mieszkaniowy Aquarius
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Za rozpatrzenie wniosku
Koszty restrukturyzacji umowy*
Za udzielenie kredytu
Za podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższanej)

5.
6.

Za wystawienie promesy
Prowizja za prolongatę spłaty kapitału kredytu (od
prolongowanej kwoty kapitału)
Za sporządzenie Aneksu do Umowy Kredytowej na
wniosek klienta:
- zmiana terminu zakończenia inwestycji,
- zmiana terminu wypłaty transz,
- zmiana terminu wypłaty i zakresu transz,
- zmiana zabezpieczenia,
- pozostałe zmiany.
Za zmianę waluty kredytu
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Za wydanie opinii o kredycie
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i
użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych
(prowizja pobierana miesięcznie od wartości
nieruchomości)**
Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy
budynków i lokali mieszkalnych (prowizja pobierana
miesięcznie od docelowej wartości nieruchomości)**
Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy
(prowizja pobierana miesięcznie od wartości zadłużenia
przed pobraniem raty kredytu)
Ubezpieczenie spłaty rat kredytu w zakresie poważnego
zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w
szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku
(BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.):
- za pierwsze dwa lata (opłata jednorazowa),
- za kolejne lata (opłata miesięczna)
Ubezpieczenie spłaty rat kredytu w zakresie poważnego
zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w
szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku –
dla uruchomionych kredytów
(BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.):

Wysokość opłaty lub prowizji
bez opłat
50,00 zł – 150,00 zł
0,00% - 4,00%
0,00% - 4,00%
150,00 zł
0,50%

20,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
50,00 zł – 100,00 zł
20,00 zł – 200,00 zł
bez opłat
bez opłat***
1,50% spłacanej kwoty kredytu
70,00 zł
30,00 zł
0,0065 %

0,01%

0,0417%

1,40% od kwoty kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
niniejsze ubezpieczenie)
4,00% od miesięcznej raty kredytu
4,00% od miesięcznej raty kredytu
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g) MultiPlan – Kredyt mieszkaniowy/Kredyt mieszkaniowy Aquarius cd.
Lp.
17.

18.

19.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu w
zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych,
pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego
wypadku z tytułu podwyższenia kwoty kredytu:
a)dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia
uruchomienia kredytu - opłata uzupełniająca płatna
jednorazowo w dniu podwyższenia
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia kredytu - opłata miesięczna podwyższonej
raty kapitałowo-odsetkowej
Ubezpieczenie Ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” :****
- Wariant 20 – opłata miesięczna
- Wariant 50 – opłata miesięczna
- Wariant 100 – opłata miesięczna
Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu ( TUiR Allianz Polska
S.A.)
a) Wariant Standard
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)
b) Wariant Optimum
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)
c) Wariant Komfort
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)

Wysokość opłaty lub prowizji

1,40% od kwoty podwyższenia kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej)
pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia
podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu
ubezpieczenia i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony
od dnia uruchomienia kredytu
4,00% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowoodsetkowej
16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

1,40% kwoty kredytu
4,00% od miesięcznej raty kredytu
1,60% kwoty kredytu
4,15% od miesięcznej raty kredytu
2,00% kwoty kredytu
4,35% od miesięcznej raty kredytu
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g) MultiPlan – Kredyt mieszkaniowy/Kredyt mieszkaniowy Aquarius cd.
Lp.
20.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu
(TUiR Allianz Polska S.A.) z tytułu podwyższenia kwoty
kredytu:
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia
uruchomienia kredytu - opłata uzupełniająca płatna
jednorazowo w dniu podwyższenia:
Wariant Standard

Wysokość opłaty lub prowizji

1,40 % od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu

Wariant Optimum
1,60 % od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu
Wariant Komfort
2,00 % od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu

21.

22.

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia kredytu - opłata miesięczna podwyższonej
raty kapitałowo-odsetkowej:
Wariant Standard
Wariant Optimum
Wariant Komfort
Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu
wskutek utraty pracy - dla uruchomionych kredytów
(prowizja pobierana miesięcznie od wartości zadłużenia
przed pobraniem raty)
Inspekcja jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków
umowy na wniosek Klienta

4,00 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
4,15 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
4,35 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
0,03%

250,00 zł

* -dotyczy kredytów restrukturyzowanych
**- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi
***- dotyczy kredytów udzielonych do 31.12.2007 r. oraz kredytów uruchomionych z ubezpieczeniem spłaty rat kredytu w
zakresie poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku.
****- produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów kredytów hipotecznych, którzy przystąpią lub posiadają aktywne
ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
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h) MultiPlan – Kredyt konsolidacyjny/Kredyt konsolidacyjny Aquarius
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Za rozpatrzenie wniosku
Koszty restrukturyzacji umowy*
Za udzielenie kredytu
Za podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższanej)

5.
6.

Za wystawienie promesy
Prowizja za prolongatę spłaty kapitału kredytu (od
prolongowanej kwoty kapitału)
Za sporządzenie Aneksu do Umowy Kredytowej na
wniosek klienta:
- zmiana terminu zakończenia inwestycji,
- zmiana terminu wypłaty transz,
- zmiana terminu wypłaty i zakresu transz,
- zmiana zabezpieczenia,
- pozostałe zmiany.
Za zmianę waluty kredytu
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Za wydanie opinii o kredycie
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i
użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych
(prowizja pobierana miesięcznie od wartości
nieruchomości)**
Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy
budynków i lokali mieszkalnych (prowizja pobierana
miesięcznie od docelowej wartości nieruchomości)**
Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy
(prowizja pobierana miesięcznie od wartości zadłużenia
przed pobraniem raty kredytu)
Ubezpieczenie spłaty rat kredytu w zakresie poważnego
zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w
szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku
(BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.):
- za pierwsze dwa lata (opłata jednorazowa),
- za kolejne lata (opłata miesięczna)
Ubezpieczenie spłaty rat kredytu w zakresie poważnego
zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w
szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku –
dla uruchomionych kredytów
(BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)

Wysokość opłaty lub prowizji
bez opłat
50,00 zł – 150,00 zł
0,00% - 4,00%
0,00% - 4,00%
150,00 zł
0,50%

20,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
50,00 zł – 100,00 zł
20,00 zł – 200,00 zł
bez opłat
bez opłat***
1,50% spłacanej kwoty kredytu
70,00 zł
30,00 zł
0,0065 %

0,01%

0,0417%

1,40% od kwoty kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
niniejsze ubezpieczenie)
4,00% od miesięcznej raty kredytu
4,00% od miesięcznej raty kredytu

32/140

h) MultiPlan – Kredyt konsolidacyjny/Kredyt konsolidacyjny Aquarius cd.
Lp.
17.

18.

19.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu w
zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych,
pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego
wypadku z tytułu podwyższenia kwoty kredytu:
a)dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia
uruchomienia kredytu - opłata uzupełniająca płatna
jednorazowo w dniu podwyższenia
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia kredytu - opłata miesięczna podwyższonej
raty kapitałowo-odsetkowej
Ubezpieczenie Ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” :****
- Wariant 20 – opłata miesięczna
- Wariant 50 – opłata miesięczna
- Wariant 100 – opłata miesięczna
Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu ( TUiR Allianz Polska
S.A.)
a) Wariant Standard
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)
b) Wariant Optimum
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)
c) Wariant Komfort
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)

Wysokość opłaty lub prowizji

1,40% od kwoty podwyższenia kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej)
pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia
podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu
ubezpieczenia i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony
od dnia uruchomienia kredytu
4,00% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowoodsetkowej
16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

1,40% kwoty kredytu
4,00% od miesięcznej raty kredytu
1,60% kwoty kredytu
4,15% od miesięcznej raty kredytu
2,00% kwoty kredytu
4,35% od miesięcznej raty kredytu
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h) MultiPlan – Kredyt konsolidacyjny/Kredyt konsolidacyjny Aquarius cd.
Lp.
20.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu
(TUiR Allianz Polska S.A.) z tytułu podwyższenia kwoty
kredytu:
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia
uruchomienia kredytu - opłata uzupełniająca płatna
jednorazowo w dniu podwyższenia:
Wariant Standard

Wysokość opłaty lub prowizji

1,40 % od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu

Wariant Optimum
1,60 % od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu
Wariant Komfort
2,00 % od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu

21.

22.

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia kredytu - opłata miesięczna podwyższonej
raty kapitałowo-odsetkowej:
Wariant Standard
Wariant Optimum
Wariant Komfort
Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu
wskutek utraty pracy - dla uruchomionych kredytów
(prowizja pobierana miesięcznie od wartości zadłużenia
przed pobraniem raty)
Inspekcja jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków
umowy na wniosek Klienta

4,00 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
4,15 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
4,35 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
0,03%

250,00 zł

* dotyczy kredytów restrukturyzowanych
**- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi
***- dotyczy kredytów udzielonych do 31.12.2007 r. oraz kredytów uruchomionych z ubezpieczeniem spłaty rat kredytu w
zakresie poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku.
****- produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów kredytów hipotecznych, którzy przystąpią lub posiadają aktywne
ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
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i) MultiPlan – Pożyczka hipoteczna/Pożyczka hipoteczna Aquarius
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Prowizja za rozpatrzenie wniosku
Koszty restrukturyzacji umowy*
Za udzielenie pożyczki
Za podwyższenie kwoty pożyczki (od kwoty
podwyższanej)
Opłata za wystawienie promesy
Prowizja za prolongatę spłaty kapitału pożyczki (od
prolongowanej kwoty kapitału)
Prowizja za zmianę waluty pożyczki
Za wcześniejszą (częściową) spłatę pożyczki
Za wydanie opinii o pożyczce
Za sporządzenie Aneksu do Umowy Pożyczki na wniosek
klienta:
- zmiana zabezpieczenia
- pozostałe zmiany
Za wydanie zaświadczenia o pożyczce
Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i
użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych
(prowizja pobierana miesięcznie od wartości
nieruchomości)**
Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy
budynków i lokali mieszkalnych (prowizja pobierana
miesięcznie od docelowej wartości nieruchomości)**
Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy
(prowizja pobierana miesięcznie od wartości zadłużenia
przed pobraniem raty pożyczki)
Ubezpieczenie spłaty rat pożyczki w zakresie poważnego
zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w
szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku
(BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.):
- za pierwsze dwa lata (opłata jednorazowa),
- za kolejne lata (opłata miesięczna)
Ubezpieczenie spłaty rat pożyczki w zakresie poważnego
zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w
szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku –
dla uruchomionych pożyczek (BRE Ubezpieczenia TUiR
S.A.)

Wysokość opłaty lub prowizji
bez opłat
50,00 zł – 150,00 zł
0,00% - 4,00%
0,00% - 4,00%
150,00 zł
0,50%
bez opłat
bez opłat***
1,50% spłacanej kwoty pożyczki
70,00 zł
50,00 zł – 100,00 zł
20,00-200,00 zł
30,00 zł
0,0065 %

0,01%

0,0417%

1,40% od kwoty pożyczki
(z wyłączeniem kwoty pożyczki przeznaczonej na zapłatę składki
za niniejsze ubezpieczenie)
4,00% od miesięcznej raty pożyczki
4,00% od miesięcznej raty pożyczki
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i) MultiPlan – Pożyczka hipoteczna/Pożyczka hipoteczna Aquarius cd.
Lp.
17.

18.

19.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Pożyczki w
zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych,
pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego
wypadku z tytułu podwyższenia kwoty pożyczki:
a)dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia
uruchomienia pożyczki – opłata uzupełniająca płatna
jednorazowo w dniu podwyższenia
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia pożyczki – opłata miesięczna podwyższonej
raty kapitałowo-odsetkowej
Ubezpieczenie Ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” :****
- Wariant 20 – opłata miesięczna
- Wariant 50 – opłata miesięczna
- Wariant 100 – opłata miesięczna
Ubezpieczenie Spłaty Rat Pożyczki ( TUiR Allianz Polska
S.A.)
a) Wariant Standard
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)
b) Wariant Optimum
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)
c) Wariant Komfort
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)

Wysokość opłaty lub prowizji

1,40% od kwoty podwyższenia pożyczki
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej)
pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia
podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu
ubezpieczenia i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony
od dnia uruchomienia pożyczki
4,00% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowoodsetkowej
16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

1,40% kwoty pożyczki
4,00% od miesięcznej raty pożyczki
1,60% kwoty pożyczki
4,15% od miesięcznej raty pożyczki
2,00% kwoty pożyczki
4,35% od miesięcznej raty pożyczki
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i) MultiPlan – Pożyczka hipoteczna/Pożyczka hipoteczna Aquarius cd.
Lp.
20.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Pożyczki
(TUiR Allianz Polska S.A.) z tytułu podwyższenia kwoty
pożyczki:
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia
uruchomienia pożyczki – opłata uzupełniająca płatna
jednorazowo w dniu podwyższenia:
Wariant Standard

Wysokość opłaty lub prowizji

1,40 % od kwoty podwyższenia pożyczki (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia pożyczki

Wariant Optimum
1,60 % od kwoty podwyższenia pożyczki (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia pożyczki
Wariant Komfort
2,00 % od kwoty podwyższenia pożyczki (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia pożyczki

21.

22.

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia pożyczki – opłata miesięczna podwyższonej
raty kapitałowo-odsetkowej:
Wariant Standard
Wariant Optimum
Wariant Komfort
Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu
wskutek utraty pracy - dla uruchomionych pożyczek
(prowizja pobierana miesięcznie od wartości zadłużenia
przed pobraniem raty)
Inspekcja jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków
umowy na wniosek Klienta

4,00 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
4,15 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
4,35 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
0,03%

250,00 zł

*dotyczy pożyczek restrukturyzowanych
**- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia pożyczki lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami pożyczki
***- dotyczy pożyczek udzielonych do 31.12.2007 r. oraz pożyczek uruchomionych z ubezpieczeniem spłaty rat pożyczki w
zakresie poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku.
****- produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów pożyczek hipotecznych, którzy przystąpią lub posiadają aktywne
ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

37/140

j) MultiPlan – Kredyt gotówkowy
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9

10.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Wysokość opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu
3,00% - 5,00%
Za podwyższenie kwoty kredytu
2,00% - 5,00% od kwoty podwyższenia
Koszty restrukturyzacji umowy
50,00 zł – 150,00 zł
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
30,00 zł
Za wydanie opinii o kredycie
70,00 zł
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
0,18% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
niniejsze ubezpieczenie)
zachorowania - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w
chwili składania wniosku kredytowego
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
9,90 zł x liczba miesięcy kredytu
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30
dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych* dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania
wniosku kredytowego
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
4,00% miesięcznie od raty kredytu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
poważnego zachorowania - dotyczy przystąpienia do
ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych.
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
9,90 zł/m-c
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30
dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych* dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów
uruchomionych.
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
a) dla kredytów z wydłużonym okresem kredowania:
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej
[0,15% x całkowita kwota kredytu po podwyższeniu (z
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
poważnego zachorowania - dotyczy podwyższenia kwoty
niniejsze ubezpieczenie) x liczba m-cy kredytu pozostała do spłaty
kredytu uruchomionego z Pakietem MultiBezpiecznym.
kredytu po wydłużeniu okresu kredytowania] – kwota opłaty za
ubezpieczenie opłacona przy uruchomieniu kredytu
b) dla kredytów z niezmienionym okresem kredytowania:
0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota podwyższenia
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
niniejsze ubezpieczenie)
9,90 zł x liczba miesięcy o jakie została wydłużona umowa
kredytu

Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30
dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych*
- dotyczy wydłużenia okresu trwania umowy kredytu
*-miesięczne opłaty eksploatacyjne tj.: należności związane z użytkowaniem domu/mieszkania, do których pokrywania
zobowiązany jest Ubezpieczony, jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości albo członek spółdzielni mieszkaniowej, m. in.
czynsz, prąd, gaz, CO, wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości

11.
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k) MultiPlan – Kredyt gotówkowy Aquarius
Rodzaj opłaty lub prowizji
Wysokość opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu
3,00% - 5,00%
Za podwyższenie kwoty kredytu
2,00% - 5,00% od kwoty podwyższenia
Koszty restrukturyzacji umowy
50,00 zł – 150,00 zł
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
30,00 zł
Za wydanie opinii o kredycie
70,00 zł
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
0,18% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
niniejsze ubezpieczenie)
zachorowania - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w
chwili składania wniosku kredytowego
7.
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
9,90 zł x liczba miesięcy kredytu
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30
dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych* dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania
wniosku kredytowego
8.
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
4,00% miesięcznie od raty kredytu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
poważnego zachorowania - dotyczy przystąpienia do
ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych.
9.
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
9,90 zł/m-c
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30
dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych* dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów
uruchomionych.
10.
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
a) dla kredytów z wydłużonym okresem kredowania:
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej
[0,15% x całkowita kwota kredytu po podwyższeniu (z
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
poważnego zachorowania - dotyczy podwyższenia kwoty
niniejsze ubezpieczenie) x liczba m-cy kredytu pozostała do spłaty
kredytu uruchomionego z Pakietem MultiBezpiecznym.
kredytu po wydłużeniu okresu kredytowania] – kwota opłaty za
ubezpieczenie opłacona przy uruchomieniu kredytu
b) dla kredytów z niezmienionym okresem kredytowania:
0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota podwyższenia
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
niniejsze ubezpieczenie)
11.
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
9,90 zł x liczba miesięcy o jakie została wydłużona umowa
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
kredytu
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30
dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych*
- dotyczy wydłużenia okresu trwania umowy kredytu
*-miesięczne opłaty eksploatacyjne tj.: należności związane z użytkowaniem domu/mieszkania, do których pokrywania
zobowiązany jest Ubezpieczony, jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości albo członek spółdzielni mieszkaniowej, m. in.
czynsz, prąd, gaz, CO, wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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l) MultiPlan – Gotówkowy kredyt konsolidacyjny
Rodzaj opłaty lub prowizji
Wysokość opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu
3,00% - 5,00%
Za podwyższenie kwoty kredytu
2,00% - 5,00% od kwoty podwyższenia
Koszty restrukturyzacji umowy
50,00 zł – 150,00 zł
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
30,00 zł
Za wydanie opinii o kredycie
70,00 zł
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
0,18% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
niniejsze ubezpieczenie)
zachorowania - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w
chwili składania wniosku kredytowego
7.
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
9,90 zł x liczba miesięcy kredytu
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30
dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych*dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania
wniosku kredytowego
8.
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
4,00% miesięcznie od raty kredytu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
poważnego zachorowania - dotyczy przystąpienia do
ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych.
9.
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
9,90 zł/m-c
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30
dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych* dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów
uruchomionych.
10.
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
a) dla kredytów z wydłużonym okresem kredowania:
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej
[0,15% x całkowita kwota kredytu po podwyższeniu (z
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
poważnego zachorowania - dotyczy podwyższenia kwoty
niniejsze ubezpieczenie) x liczba m-cy kredytu pozostała do spłaty
kredytu uruchomionego z Pakietem MultiBezpiecznym.
kredytu po wydłużeniu okresu kredytowania] – kwota opłaty za
ubezpieczenie opłacona przy uruchomieniu kredytu
b) dla kredytów z niezmienionym okresem kredytowania:
0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota podwyższenia
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
niniejsze ubezpieczenie)
11.
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
9,90 zł x liczba miesięcy o jakie została wydłużona umowa
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
kredytu
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30
dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych*
- dotyczy wydłużenia okresu trwania umowy kredytu
*-miesięczne opłaty eksploatacyjne tj.: należności związane z użytkowaniem domu/mieszkania, do których pokrywania
zobowiązany jest Ubezpieczony, jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości albo członek spółdzielni mieszkaniowej, m. in.
czynsz, prąd, gaz, CO, wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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m) MultiPlan – Gotówkowy kredyt konsolidacyjny Aquarius
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Wysokość opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu
3,00% - 5,00%
Za podwyższenie kwoty kredytu
2,00% - 5,00% od kwoty podwyższenia
Koszty restrukturyzacji umowy
50,00 zł – 150,00 zł
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
30,00 zł
Za wydanie opinii o kredycie
70,00 zł
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
0,18% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
niniejsze ubezpieczenie)
zachorowania - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w
chwili składania wniosku kredytowego
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
9,90 zł x liczba miesięcy kredytu
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30
dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych* dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania
wniosku kredytowego
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
4,00% miesięcznie od raty kredytu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
poważnego zachorowania - dotyczy przystąpienia do
ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych.
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
9,90 zł/m-c
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30
dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych* dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów
uruchomionych.
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci
a) dla kredytów z wydłużonym okresem kredowania:
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej
[0,15% x całkowita kwota kredytu po podwyższeniu (z
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
poważnego zachorowania - dotyczy podwyższenia kwoty
niniejsze ubezpieczenie) x liczba m-cy kredytu pozostała do spłaty
kredytu uruchomionego z Pakietem MultiBezpiecznym.
kredytu po wydłużeniu okresu kredytowania] – kwota opłaty za
ubezpieczenie opłacona przy uruchomieniu kredytu
b) dla kredytów z niezmienionym okresem kredytowania:
0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota podwyższenia
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
niniejsze ubezpieczenie)
9,90 zł x liczba miesięcy o jakie została wydłużona umowa
kredytu

Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowa
niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub NW
poświadczona zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30
dni obejmuje spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych*
- dotyczy wydłużenia okresu trwania umowy kredytu
*-miesięczne opłaty eksploatacyjne tj.: należności związane z użytkowaniem domu/mieszkania, do których pokrywania
zobowiązany jest Ubezpieczony, jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości albo członek spółdzielni mieszkaniowej, m. in.
czynsz, prąd, gaz, CO, wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości

11.
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n) MultiPlan – Kredyt na zakup środków transportu
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Wysokość opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu*
3,00% - 5,00%
Koszty restrukturyzacji umowy
50,00 zł – 150,00 zł
Promesa kredytowa
bez opłat
Za zmianę waluty kredytu
bez opłat
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
30,00 zł
Za wydanie opinii o kredycie
70,00 zł
Za sporządzenie aneksu do kredytu z tytułu zmiany przedmiotu
100,00 zł
kredytowania (środka transportu) bez podwyższenia kwoty kredytu
Podwyższenie kwoty kredytu**
0,00%
Wcześniejsza spłata kredytu (dotyczy kredytów udzielonych za
2,00%
pośrednictwem Fiolet – PDK SA od 02.03.2009 r.)***
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
składki za niniejsze ubezpieczenie)
zachorowania -dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili
składania wniosku kredytowego
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet –
PDK SA)
Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet
2,50% od miesięcznej raty kredytu
MultiBezpieczny w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego
wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania - dotyczy
przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych.
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet –
PDK SA)

*- Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez pośredników oraz u dealerów kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 0,00%-5,00%.,
** - od kwoty podwyższenia
***- od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000,00 zł
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o) MultiPlan – Kredyt na zakup środków transportu Aquarius
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Wysokość opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu*
3,00% - 5,00%
Koszty restrukturyzacji umowy
50,00 zł – 150,00 zł
Promesa kredytowa
bez opłat
Za zmianę waluty kredytu
bez opłat
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
30,00 zł
Za wydanie opinii o kredycie
70,00 zł
Za sporządzenie aneksu do kredytu z tytułu zmiany przedmiotu
100,00 zł
kredytowania (środka transportu) bez podwyższenia kwoty kredytu
Podwyższenie kwoty kredytu**
0,00%
Wcześniejsza spłata kredytu (dotyczy kredytów udzielonych za
2,00%
pośrednictwem Fiolet – PDK SA od 02.03.2009 r.)***
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
składki za niniejsze ubezpieczenie)
zachorowania -dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili
składania wniosku kredytowego
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet –
PDK SA)
Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet
2,50% od miesięcznej raty kredytu
MultiBezpieczny w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego
wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania - dotyczy
przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet –
PDK SA)

*- Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez pośredników oraz u dealerów kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 0,00%-5,00%.,
** - od kwoty podwyższenia
***- od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000,00 zł
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p) MultiPlan – Kredyt Modernizacyjny Plus
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu
Koszty restrukturyzacji umowy
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy
(prowizja pobierana przy uruchomieniu kredytu, naliczana od
kwoty kredytu)

Wysokość opłaty lub prowizji
1,00% -3,00%
50,00 zł – 150,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
3,50%

q) MultiPlan – Kredyt Modernizacyjny Plus Aquarius
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu
Koszty restrukturyzacji umowy
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy
(prowizja pobierana przy uruchomieniu kredytu, naliczana od
kwoty kredytu)

Wysokość opłaty lub prowizji
1,00% -3,00%
50,00 zł – 150,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
3,50%

r) Kredyt gotówkowy dla studentów1)
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.
Za udzielenie kredytu
2.
Koszty restrukturyzacji umowy
3.
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
4.
Za wydanie opinii o kredycie
1)
- Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 31.12.2009 r.

Wysokość opłaty lub prowizji
1,00%
50,00 zł – 150,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
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s) Kredyt na studia podyplomowe, w tym MBA1)
Rodzaj opłaty lub prowizji
Wysokość opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu:
- kredyt na studia podyplomowe
2,00%
- Kredyt na studia MBA
0,50%, - 1,50%
2.
Koszty restrukturyzacji umowy
50,00 zł – 150,00 zł
3.
Przewalutowanie* kredytu na wniosek klienta
bez opłat
4.
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
30,00 zł
5.
Za wydanie opinii o kredycie
70,00 zł
6.
Opłata za wcześniejszą spłatę
bez opłat
*Przewalutowanie wg. kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania
1)
- Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 31.12.2009 r.
.
Lp.
1.

t) Kredyt MultiEmisja
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.
Prowizja za podwyższenie kredytu *
2.
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
3.
Za wydanie opinii o kredycie
*- Wysokość prowizji jest ustalana dla danej emisji papierów wartościowych

Wysokość opłaty lub prowizji
0,00% - 1,00%
30,00 zł
70,00 zł
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IX. KARTA VISA ELECTRON*
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto
jestem2)

MultiKonto ja/my2)

MultiKonto
Aquarius2)
(Classic)
(Intensive)
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3,00 zł
bez opłat
3,00 zł
bez opłat
15,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
1,50 zł
1,50 zł

MultiKonto
młodzieżowe

(Comfort)
(Active)
Opłata za wydanie karty głównej
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
Opłata za wydanie karty dodatkowej
bez opłat
bez opłat
bez opłat
35,00 zł
Roczna opłata za kartę główną
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
Roczna opłata za kartę dodatkową
bez opłat
bez opłat
bez opłat
35,00 zł
Miesięczna opłata za kartę główną
1,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
bez opłat
Miesięczna opłata za kartę dodatkową
1,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
bez opłat
Opłata za duplikat karty
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
Opłata za zastrzeżenie karty
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
rachunku
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w
funkcjonalność sprawdzania salda)
10. Pakiet Bezpieczna Karta – opłata miesięczna za każdą kartę
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
objętą ubezpieczeniem
11. Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
12. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
transakcyjnego
13. Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
14. Prowizja od transakcji bezgotówkowych**
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
15. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach MultiBanku
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
16. Opłata za cashback (wypłatę gotówki w kasie placówki
0,50 zł1)
0,50 zł1)
0,50 zł1)
0,50 zł1)
0,50 zł1)
0,50 zł1)
handlowo – usługowej) w Polsce
17. Opłata za ekspresową wysyłkę Karty
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
18. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet,
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
Cash4You, eCard oraz bankomatach Banku Zachodniego
WBK SA
(Prowizja dotyczy wypłat gotówki dokonywanych w
bankomatach, których lista dostępna jest na stronach
internetowych www.multibank.pl)
19. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach
5,00 zł
5,00 zł
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
5,00 zł
w Polsce (poza wymienionymi w punkcie 18)
20. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
od pozostałych wypłat w Polsce
21. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą**
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
bez prowizji
bez prowizji
10,00 zł
22. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
od pozostałych wypłat za granicą**
23. Wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
*- dla wszystkich rachunków funkcjonujących w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego - opłaty i prowizje identyczne odpowiednio jak dla MultiKonta jestem, ja
(Comfort/Active), my (Comfort/Active), Aquarius (Classic/Intensive).
** - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.
1)
- Opłata nie będzie pobierana do 30.06.2011 r.
2)
– od 25 10.2010 r. Karta Visa Electron nie jest dostępna w ofercie MultiBanku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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X. KARTA VISA PAYWAVE*
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto jestem

MultiKonto ja/my

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3,00 zł
bez opłat
3,00 zł
bez opłat
15,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
1,50 zł
1,50 zł

(Comfort)
(Active)
Opłata za wydanie karty głównej
bez opłat
bez opłat
bez opłat
Opłata za wydanie karty dodatkowej
bez opłat
bez opłat
bez opłat
Roczna opłata za kartę główną
bez opłat
bez opłat
bez opłat
Roczna opłata za kartę dodatkową
bez opłat
bez opłat
bez opłat
Miesięczna opłata za kartę główną
1,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
Miesięczna opłata za kartę dodatkową
1,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
Opłata za duplikat karty
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
Opłata za zastrzeżenie karty
bez opłat
bez opłat
bez opłat
Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
rachunku
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w
funkcjonalność sprawdzania salda)
10. Pakiet Bezpieczna Karta – opłata miesięczna za każdą kartę
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
objętą ubezpieczeniem
11. Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
12. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
transakcyjnego
13. Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
14. Prowizja od transakcji bezgotówkowych**
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
15. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach MultiBanku
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
16. Opłata za cash back (wypłatę gotówki w kasie placówki
0,50 zł1)
0,50 zł1)
0,50 zł1)
0,50 zł1)
0,50 zł1)
handlowo – usługowej) w Polsce
17. Opłata za ekspresową wysyłkę Karty
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
18. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet,
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
Cash4You, eCard oraz bankomatach Banku Zachodniego WBK
SA
(Prowizja dotyczy wypłat gotówki dokonywanych w
bankomatach, których lista dostępna jest na stronach
internetowych www.multibank.pl)
19. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w
5,00 zł
5,00 zł
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
Polsce (poza wymienionymi w punkcie 18)
20. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz od
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
pozostałych wypłat w Polsce
21. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą**
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
bez prowizji
bez prowizji
22. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz od
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
pozostałych wypłat za granicą**
23. Wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
* - dla wszystkich rachunków funkcjonujących w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego - opłaty i prowizje identyczne odpowiednio jak dla MultiKonta Jestem, Ja
(Comfort/Active), My (Comfort/Active), Aquarius (Classic/Intensive).
** - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.
1)
-Opłata nie będzie pobierana do 30.06.2011 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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XI. KARTA VISA CLASSIC*
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opłata za wydanie karty głównej
Opłata za wydanie karty dodatkowej
Roczna opłata za kartę główną
Roczna opłata za kartę dodatkową
Miesięczna opłata za kartę główną
Miesięczna opłata za kartę dodatkową
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda
dostępnego na rachunku
(usługa
dostępna
w
bankomatach
wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania
salda)

10.

Pakiet Bezpieczna Karta – opłata miesięczna za
każdą kartę objętą ubezpieczeniem

11.
12.

Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za ustalenie lub zmianę
indywidualnego limitu transakcyjnego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych**

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my
(Active)

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
1,00 zł
1,00 zł
15,00 zł
bez opłat
1,50 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
bez opłat
1,50 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
bez opłat
1,50 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3,00 zł
3,00 zł
15,00 zł
bez opłat
1,50 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
15,00 zł
bez opłat
1,50 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
15,00 zł
bez opłat
1,50 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

10,00 zł
bez prowizji

10,00 zł
bez prowizji

10,00 zł
bez prowizji

10,00 zł
bez prowizji

10,00 zł
bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

10,00 zł
bez
prowizji
bez
prowizji

0,50 zł1)

0,50 zł1)

0,50 zł1)

0,50 zł1)

0,50 zł1)

0,50 zł1)

25,00 zł
bez prowizji

25,00 zł
bez prowizji

25,00 zł
bez prowizji

25,00 zł
bez prowizji

25,00 zł
bez
prowizji

25,00 zł
bez prowizji

(Comfort)

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach
MultiBanku
Opłata za cashback (wypłatę gotówki w kasie
placówki handlowo – usługowej) w Polsce
Opłata za ekspresową wysyłkę Karty
Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach
Sieci Euronet, eCard, Cash4You oraz
bankomatach Banku Zachodniego WBK S.A.
(Prowizja dotyczy wypłat gotówki
dokonywanych w bankomatach, których lista
dostępna jest na stronach internetowych
www.multibank.pl)

wwj

bez prowizji

19.

Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych
bankomatach w Polsce (poza wymienionymi w
punkcie 18)

5,00 zł

5,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

5,00 zł

20.

Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach
banków oraz od pozostałych wypłat w Polsce
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach
za granicą**
Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach
banków oraz od pozostałych wypłat za
granicą**
Wydanie karty zastępczej
Wystawienie pisemnego potwierdzenia
zastrzeżenia karty

9,50 zł

9,50 zł

9,50 zł

9,50 zł

9,50 zł

9,50 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

150,00 zł
10,00 zł

150,00 zł
10,00 zł

150,00 zł
10,00 zł

150,00 zł
10,00 zł

150,00 zł
10,00 zł

150,00 zł
10,00 zł

21.
22.

23.
24.

*- dla kart wydanych do rachunków funkcjonujących w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego – opłaty i prowizje identyczne odpowiednio jak dla MultiKonta jestem, ja
(Comfort/Active), my (Comfort/Active), Aquarius (Classic/Intensive).
** - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w
wysokości do 2% wartości transakcji.
1)
- Opłata nie będzie pobierana do 30.06.2011 r.
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XII. KARTA MASTERCARD DEBIT *
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto jestem

MultiKonto ja/my
(Comfort)

(Active)

1.

Opłata za wydanie karty głównej

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2.

Opłata za wydanie karty dodatkowej

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3.

Roczna opłata za kartę główną

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4.

Roczna opłata za kartę dodatkową

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5.

Miesięczna opłata za kartę główną

3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

6.
7.
8.

Miesięczna opłata za kartę dodatkową
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty

3,00 zł
15,00 zł
bez opłat

5,00 zł
15,00 zł
bez opłat

5,00 zł
15,00 zł
bez opłat

9.

Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na
rachunku
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w
funkcjonalność sprawdzenia salda)
Pakiet „MultiKomfort Plus”
(ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna za każdą kartę
objętą ubezpieczeniem **

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

9,90 zł

9,90 zł

9,90 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

10.

13.

Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu
transakcyjnego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

14.

Prowizja od transakcji bezgotówkowych

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

15.

Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach MultiBanku

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

16.

Opłata za Cashback (wypłatę gotówki w kasie placówki
handlowo – usługowej) w Polsce
Opłata za ekspresową wysyłkę Karty

0,50 zł1)

0,50 zł1)

0,50 zł1)

11.
12.

17.
18.

19.

Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet,
eCard, Cash4You oraz bankomatach Banku Zachodniego WBK
S.A.
(Prowizja dotyczy wypłat gotówki dokonywanych w
bankomatach, których lista dostępna jest na stronach
internetowych www.multibank.pl)
Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w
Polsce (poza wymienionymi w punkcie 18):

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

5,00 zł

5,00 zł

bez prowizji

20.

Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz od
pozostałych wypłat w Polsce

9,50 zł

9,50 zł

9,50 zł

21.

Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

22.

Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz od
pozostałych wypłat za granicą
Wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

23.

*- dla wszystkich rachunków funkcjonujących w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego - opłaty i prowizje identyczne odpowiednio jak dla MultiKonta jestem, ja
(Comfort/Active), my (Comfort/Active),
** - rezygnacja z ubezpieczenia w danym miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec miesiąca następnego przypadającego po miesiącu, w
którym rezygnacja została złożona.
1)
-Opłata nie będzie pobierana do dnia 30.06.2011 r.
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XIII. KARTA MASTERCARD AQUARIUS DEBIT *
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji
(Classic)

MultiKonto Aquarius
(Intensive)

1.

Opłata za wydanie karty głównej

bez opłat

bez opłat

2.

Opłata za wydanie karty dodatkowej

bez opłat

bez opłat

3.

Roczna opłata za kartę główną

bez opłat

bez opłat

4.

Roczna opłata za kartę dodatkową

bez opłat

bez opłat

5.
6.
7.

Miesięczna opłata za kartę główną
Miesięczna opłata za kartę dodatkową
Opłata za duplikat karty

3,00 zł
3,00 zł
15,00 zł

bez opłat
bez opłat
15,00 zł

8.

Opłata za zastrzeżenie karty

bez opłat

bez opłat

9.

Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na
rachunku
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w
funkcjonalność sprawdzenia salda)
Pakiet „MultiKomfort Plus”
(ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna za każdą kartę
objętą ubezpieczeniem**

1,50 zł

1,50 zł

9,90 zł

9,90 zł

10.

11.

Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN

bez opłat

bez opłat

12.

Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu
transakcyjnego

bez opłat

bez opłat

13.

Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji

10,00 zł

10,00 zł

14.

Prowizja od transakcji bezgotówkowych

bez prowizji

bez prowizji

15.

Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach MultiBanku

bez prowizji

bez prowizji

16.

Opłata za CashBack (wypłatę gotówki w kasie placówki
handlowo – usługowej) w Polsce
Opłata za ekspresową wysyłkę Karty

0,50 zł1)

0,50 zł1)

25,00 zł

25,00 zł

Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet,
eCard, Cash4You oraz bankomatach Banku Zachodniego WBK
S.A.
(Prowizja dotyczy wypłat gotówki dokonywanych w
bankomatach, których lista dostępna jest na stronach
internetowych www.multibank.pl)
Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w
Polsce (poza wymienionymi w punkcie 18)
Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz od
pozostałych wypłat w Polsce

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

9,50 zł

9,50 zł

21.

Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą

bez prowizji

bez prowizji

22.

Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz od
pozostałych wypłat za granicą

10,00 zł

10,00 zł

23.

Wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty

10,00 zł

10,00 zł

17.
18.

19.
20.

*- dla wszystkich rachunków funkcjonujących w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego - opłaty i prowizje identyczne odpowiednio jak dla MultiKonta Aquarius
(Classic/Intensive).
** - rezygnacja z ubezpieczenia w danym miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec miesiąca następnego przypadającego po miesiącu, w
którym rezygnacja została złożona.
1)
-Opłata nie będzie pobierana do dnia 30.06.2011 r.
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XIV. netk@rta *
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto
jestem

1.

Opłata za wydanie karty głównej

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

20,00 zł

bez opłat

2.

Opłata za wydanie karty dodatkowej

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

20,00 zł

bez opłat

3.

Opłata roczna za kartę główną

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

bez opłat

4.

Opłata roczna za kartę dodatkową

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

bez opłat

5.

Oplata za duplikat karty

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

6.

Opłata za zastrzeżenie karty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

7.

Opłata za kopię rachunku obciążeniowego

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

8.

Opłata za zmianę limitu netk@rty za pomocą
multilinii/placówki (za każdą operację)

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

9.

Opłata za ładowanie/rozładowanie netk@rty za
pomocą multilinii/placówki (za każdą operację)

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

10.

Opłata za tymczasowe podwyższenie limitu
netk@rty multilinii/placówka (za każdą operację)

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

11.

Ładowanie/rozładowanie netk@rty przez Internet

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

12.

Prowizja od transakcji bezgotówkowych**

Bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

13.

Wystawienie pisemnego potwierdzenia
zastrzeżenia karty

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

14.

Opłata za ekspresową wysyłkę Karty

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

MultiKonto ja/my
(Comfort)

(Active)

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)

*- dla kart wydanych do wszystkich rachunków funkcjonujących w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego - opłaty i prowizje identyczne
odpowiednio jak dla MultiKonta jestem, ja (Comfort/Active), my (Comfort/Active), Aquarius (Classic/Intensive)..
** - w przypadku transakcji bezgotówkowych, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.
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XV. KARTY KREDYTOWE
a) (Visa Credit, Visa Gold Credit, Visa Aquarius, Visa Platinum Credit)
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku
Uwaga:
Opłata za wydanie karty jest zwracana jeśli w ciągu pierwszych trzech miesięcy
od daty wydania karty, Klient dokona minimum 3 transakcje bezgotówkowe (z
wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej).
Zwrot opłaty nie dotyczy kart wydawanych w miejsce zastrzeżonych
Opłata za wydanie karty dodatkowej
Uwaga:
Opłata za wydanie karty jest zwracana jeśli w ciągu pierwszych trzech miesięcy
od daty wydania karty, Klient dokona minimum 3 transakcje bezgotówkowe
(z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej).
Zwrot opłaty nie dotyczy kart wydawanych w miejsce zastrzeżonych
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku:
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji
bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) za
ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum:
- dla Visa Credit – 1 000,- zł lub 10 transakcji
- dla Visa Gold Credit – 1 500,- zł lub 10 transakcji
- dla Visa Aquarius – 2000,- zł lub 10 transakcji
- dla Visa Platinum Credit – 3 000, - zł lub 10 transakcji
Opłata roczna za kartę dodatkową:
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji
bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) za
ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum:
- dla Visa Credit – 500,- zł lub 10 transakcji
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa
dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)
Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata
miesięczna
Gwarancja Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne, niedostępne w sprzedaży
od 06.12.2010 r.)
Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne)
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Przelew z rachunku karty kredytowej w ramach płatności z wykorzystaniem
usługi MultiTransfer
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych**
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na terenie
Polski
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za granicą**
Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego

Opłata za przekroczenie kredytu
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku
Dostęp do rachunku karty przez Internet
Dostęp do rachunku karty przez SMS
Wydanie karty zastępczej

Visa Credit

Visa Gold
Credit

Visa Aquarius

Visa Platinum
Credit

70,00 zł

150,00 zł

250,00 zł1)

500,00 zł

35,00 zł

75,00 zł

bez opłat

bez opłat

70,00 zł

150,00 zł

250,00 zł

500,00 zł

35,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

35,00 zł
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł

bez opłat
bez opłat
5, 00 zł
1,50zł

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł

6,90 zł

6,90 zł

6,90 zł

6,90 zł

0,25% miesięcznie
od salda zadłużenia

0,25% miesięcznie
od salda zadłużenia

0,25% miesięcznie
od salda zadłużenia

0,25% miesięcznie
od salda zadłużenia

0,25% miesięcznie
od salda zadłużenia
2,00% min.5,00 zł
bez opłat

0,25% miesięcznie
od salda zadłużenia
2,00% min.5,00 zł
bez opłat

0,25% miesięcznie
od salda zadłużenia
2,00% min.5,00 zł
bez opłat

0,25% miesięcznie
od salda zadłużenia
2,00% min.5,00 zł
bez opłat

bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
3,00% min.5,00 zł

bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
3,00% min.5,00 zł

bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
bez prowizji

bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
bez prowizji

3,00% min.10,00 zł

3,00% min.10,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

2,00% salda
zadłużenia
przeterminowanego
min.3,00 zł, nie
więcej niż 50,00 zł

2,00% salda
zadłużenia
przeterminowanego
min.3,00 zł, nie
więcej niż 50,00 zł

2,00% salda
zadłużenia
przeterminowanego
min.3,00 zł, nie
więcej niż 50,00 zł

2,00% salda
zadłużenia
przeterminowanego
min.3,00 zł, nie
więcej niż 50,00 zł

30,00 zł
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
150,00 zł

30,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
150,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
150,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
150,00 zł
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a) (Visa Credit, Visa Gold Credit, Visa Aquarius, Visa Platinum Credit) – cd.
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

26.

Awaryjna wypłata gotówki*

27.

Opłata za opinię o rachunku karty:
a) za ostatnie 12 miesięcy
b) za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
Opłata za wyciąg papierowy
Opłata za wyciąg elektroniczny
Opłata za ekspresową wysyłkę Karty
Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane
tylko dla Posiadaczy rachunku) - opłata miesięczna

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Visa Credit

Visa Gold
Credit

Visa Aquarius

Visa
Platinum
Credit

Równowartość 100
USD

Równowartość 100
USD

Równowartość
100 USD

Równowartość
100 USD

20,00 zł
30,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł
0,00zł
25,00 zł
24,90 zł

15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł
0,00 zł
25,00 zł
24,90 zł

15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł
0,00 zł
25,00 zł
24,90 zł

15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł
0,00 zł
25,00 zł
24,90 zł

*- kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
** - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w
wysokości do 2% wartości transakcji.
1)
- dla taryfy Aquarius Intensive - Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku wynosi 0,00 zł.

a’) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Prowizja za udzielenie kredytu ratalnego

Visa Credit
Visa Gold Credit
Visa Aquarius
Visa Platinum Credit
1,00%
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b) Karty kredytowe w ramach usług Private Banking BRE Banku SA
(PB Visa Credit, PB Visa Gold Credit, PB Visa Platinum Credit)
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku***
Opłata za wydanie karty dodatkowej
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku:
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji
bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty
kredytowej) za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum:
- dla PB Visa Credit – 1 000,- zł lub 10 transakcji
- dla PB Visa Gold Credit – 1 500,- zł lub 10 transakcji
- dla PB Visa Platinum Credit – 3 000, - zł lub 10 transakcji
Opłata roczna za kartę dodatkową:
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji
bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty
kredytowej) za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum:
- dla PB Visa Credit – 500,- zł lub 10 transakcji
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność
sprawdzania salda)
Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata
miesięczna
Gwarancja Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne, niedostępne w
sprzedaży od 06.12.2010 r.)
Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne)

20.
21.

Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Przelew z rachunku karty kredytowej w ramach płatności z
wykorzystaniem usługi MultiTransfer
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych**
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na
terenie Polski
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za
granicą**
Opłata za przekroczenie limitu kredytu
Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego

22.
23.
24.
25.
26.

Dostęp do rachunku karty przez Internet
Dostęp do rachunku karty przez WAP
Dostęp do rachunku karty przez SMS
Wydanie karty zastępczej
Awaryjna wypłata gotówki*

27.

Opłata za opinię o rachunku karty:
a) za ostatnie 12 miesięcy
b) za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
Opłata za wyciąg papierowy

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

28.
29.
30.
31.

PB Visa Credit

PB Visa Gold Credit

PB Visa Platinum
Credit

70,00 zł
35,00 zł
70,00 zł

150,00 zł
bez opłat
150,00 zł

500,00 zł
bez opłat
500,00 zł

35,00 zł

bez opłat

bez opłat

35,00 zł
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł

6,90 zł

6,90 zł

6,90 zł

0,25% miesięcznie od salda
zadłużenia
0,25% miesięcznie od salda
zadłużenia
2,00% min.5,00 zł

0,25% miesięcznie od
salda zadłużenia
0,25% miesięcznie od
salda zadłużenia
2,00% min.5,00 zł

0,25% miesięcznie od
salda zadłużenia
0,25% miesięcznie od
salda zadłużenia
2,00% min.5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
5,00 zł

bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
5,00 zł

bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
bez prowizji

10,00 zł

10,00 zł

bez prowizji

30,00 zł
2,00% salda zadłużenia
przeterminowanego
min.3,00 zł, nie więcej niż
50,00 zł

30,00 zł
2,00% salda zadłużenia
przeterminowanego
min.3,00 zł, nie więcej niż
50,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
150,00 zł
Równowartość 100 USD

bez opłat
bez opłat
bez opłat
150,00 zł
Równowartość 100 USD

bez opłat
2,00% salda
zadłużenia
przeterminowanego
min.3,00 zł, nie
więcej niż 50,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
150,00 zł
Równowartość 100
USD

20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł

20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł

20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł

54/140

b) Karty kredytowe w ramach usług Private Banking BRE Banku SA
(PB Visa Credit, PB Visa Gold Credit, PB Visa Platinum Credit) - cd.
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

PB Visa Credit

PB Visa Gold Credit

PB Visa Platinum
Credit

32. Opłata za wyciąg elektroniczny
0,00zł
0,00 zł
0,00 zł
33. Opłata za ekspresową wysyłkę Karty
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
*- kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
** - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.
***- dla Klientów Private Banking współpracujących z BRE Bankiem SA od min. 6 m-cy oraz posiadających min. 500 tys. zł aktywów w DKP BRE Banku SA -opłata
za wydanie karty Posiadacza rachunku (Karta Kredytowa PB Visa Gold Credit lub Karta Kredytowa PB Visa Platinum Credit) wynosi 0,00 zł.

b’) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Prowizja za udzielenie kredytu ratalnego

PB Visa Credit
PB Visa Gold Credit
PB Visa Platinum Credit
1,00%
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c) MASTERCARD WORLD SINGNIA PRIVATE BANKING
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku

900,00 zł

2.
3.

Opłata za wydanie karty dodatkowej
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku
Uwaga:
Opłata zostanie zwrócona pod warunkiem wykonania na karcie, w okresie 12 miesięcy od wydania karty,
transakcji bezgotówkowych o wartości min. 90 000 zł (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty
kredytowej).
Opłata zostanie zwrócona w 50% pod warunkiem wykonania na karcie, w okresie 12 miesięcy od wydania
karty, transakcji bezgotówkowych o wartości min. 60 000 zł (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty
kredytowej).
Opłata roczna za kartę dodatkową
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa dostępna w bankomatach
wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda)
Pakiet „Bezpieczne Opłaty”
Pakiet Travel World Signia
Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna
Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna
Home Assistance (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Przelew z rachunku karty kredytowej w ramach płatności z
wykorzystaniem usługi MultiTransfer
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na terenie Polski
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za granicą
Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego

450,00 zł
900,00 zł

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Opłata za przekroczenie limitu kredytu
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie Private Banking
Dostęp do rachunku karty przez Internet
Dostęp do rachunku karty przez SMS
Opłata za opinię o rachunku karty:
a) za ostatnie 12 miesięcy
b) za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
Opłata za wyciąg papierowy
Opłata za wyciąg elektroniczny
Priority Pass – opłata za wejście do saloników VIP Lounge (jednorazowo za każdą osobę)

MasterCard World Signia Private
Banking

450, 00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł
bez opłat
bez opłat
6,90 zł
0,25% od salda zadłużenia
5,00 zł
2,00% min.5,00 zł
bez opłat
bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
2,00% salda zadłużenia przeterminowanego
min.3,00 zł, nie więcej niż 50,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł
bez opłat
Posiadacz karty Priority Pass - bez opłat,
Osoba towarzysząca - 100,00 zł
175 USD
250 USD

34.
Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty*
35.
Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju*
*- kwota podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą

c’) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.

Prowizja za udzielenie kredytu ratalnego

MasterCard World Signia Private Banking
1,00%
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d) KARTA KREDYTOWA VISA WOLA PARK
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Visa Wola Park

Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku
Opłata za wydanie karty dodatkowej
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku:
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji
bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej)
za ostatnie 12 m- cy wyniesie minimum 1 000,- zł lub 10 transakcji
Opłata roczna za kartę dodatkową:
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji
bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej)
za ostatnie 12 m- cy wyniesie minimum 500,- zł lub 10 transakcji
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku
Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata
miesięczna
Gwarancja Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne, niedostępne w
sprzedaży od 06.12.2010 r.)
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Przelew z rachunku karty kredytowej w ramach płatności z wykorzystaniem
usługi MultiTransfer
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych*
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na
terenie Polski
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za
granicą*
Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego

bez opłat
bez opłat
70,00 zł

35,00 zł

35,00 zł
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
6,90 zł
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia
2,00% min.5,00 zł
bez opłat

bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
3,00% min.5,00 zł
3,00% min.10,00 zł
2,00% salda zadłużenia przeterminowanego
min.3,00 zł, nie więcej niż 50,00 zł
30,00 zł
bez opłat
bez opłat
150,00 zł
Równowartość 100 USD
1,50 zł

Opłata za przekroczenie kredytu
Dostęp do rachunku karty przez Internet
Dostęp do rachunku karty przez SMS
Wydanie karty zastępczej
Awaryjna wypłata gotówki**
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność
sprawdzania salda)
26. Opłata za opinię o rachunku karty:
a) za ostatnie 12 miesięcy
20,00 zł
b) za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
30,00 zł
27. Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty
15,00 zł
28. Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
15,00 zł
29. Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
15,00 zł
30. Opłata za wyciąg papierowy
7,50 zł
31. Opłata za wyciąg elektroniczny
0,00zł
32. Opłata za ekspresową wysyłkę Karty
25,00 zł
* - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.
**- kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

d’) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.

Prowizja za udzielenie kredytu ratalnego

Visa Wola Park
1,00%
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e) KARTA KREDYTOWA MultiZET
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku
Uwaga:
Opłata za wydanie karty jest zwracana jeśli w ciągu pierwszych trzech
miesięcy od daty wydania karty, Klient dokona minimum 3 transakcje
bezgotówkowe (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej).
Zwrot opłaty nie dotyczy kart wydawanych w miejsce zastrzeżonych
Opłata za wydanie karty dodatkowej
Uwaga:
Opłata za wydanie karty jest zwracana jeśli w ciągu pierwszych trzech
miesięcy od daty wydania karty, Klient dokona minimum 3 transakcje
bezgotówkowe (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej).
Zwrot opłaty nie dotyczy kart wydawanych w miejsce zastrzeżonych
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku:
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji
bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) za
ostatnie 12 m- cy wyniesie minimum 1 000,- zł lub 10 transakcji
Opłata roczna za kartę dodatkową:
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji
bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) za
ostatnie 12 m- cy wyniesie minimum 500,- zł lub 10 transakcji
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa
dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)
Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata
miesięczna
Gwarancja Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne, niedostępne w
sprzedaży od 06.12.2010 r.)
Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne)
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Przelew z rachunku karty kredytowej w ramach płatności z wykorzystaniem
usługi MultiTransfer
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych**
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na terenie
Polski
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za
granicą**
Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego
Opłata za przekroczenie kredytu
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku
Dostęp do rachunku karty przez Internet
Dostęp do rachunku karty przez SMS
Wydanie karty zastępczej
Awaryjna wypłata gotówki*
Opłata za opinię o rachunku karty:
a) za ostatnie 12 miesięcy
b) za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
Opłata za wyciąg papierowy

Karta MultiZET
80,00 zł

40,00 zł

80,00 zł

40,00 zł

40,00 zł
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł
6,90 zł
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia
2,00% min.5,00 zł
bez opłat

bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
Bez prowizji
3,00% min.5,00 zł
3,00% min.10,00 zł
2,00% salda zadłużenia przeterminowanego
min.3,00 zł, nie więcej niż 50,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
150,00 zł
Równowartość 100 USD
20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł
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e) KARTA KREDYTOWA MultiZET – cd.
Rodzaj opłaty lub prowizji
Karta MultiZET
Opłata za wyciąg elektroniczny
0,00zł
Opłata za ekspresową wysyłkę Karty
25,00 zł
Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane
24,90 zł
tylko dla Posiadaczy rachunku) - opłata miesięczna
*- kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
** - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.

Lp.
32.
33.
34.

e’) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.

Prowizja za udzielenie kredytu ratalnego

Karta MultiZET
1,00%
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f) KARTA KREDYTOWA Visa Murator
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku
Uwaga:
Opłata za wydanie karty jest zwracana jeśli w ciągu pierwszych trzech
miesięcy od daty wydania karty, Klient dokona minimum 3 transakcje
bezgotówkowe (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej).
Zwrot opłaty nie dotyczy kart wydawanych w miejsce zastrzeżonych
Opłata za wydanie karty dodatkowej
Uwaga:
Opłata za wydanie karty jest zwracana jeśli w ciągu pierwszych trzech
miesięcy od daty wydania karty, Klient dokona minimum 3 transakcje
bezgotówkowe (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej).
Zwrot opłaty nie dotyczy kart wydawanych w miejsce zastrzeżonych
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku:
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji
bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) za
ostatnie 12 m- cy wyniesie minimum 1 000,- zł lub 10 transakcji
Opłata roczna za kartę dodatkową:
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji
bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) za
ostatnie 12 m- cy wyniesie minimum 500,- zł lub 10 transakcji
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa
dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)
Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata
miesięczna
Gwarancja Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne, niedostępne w
sprzedaży od 06.12.2010 r.)
Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne)
Home Assistance (ubezpieczenie dobrowolne)
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Przelew z rachunku karty kredytowej w ramach płatności z wykorzystaniem
usługi MultiTransfer
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych**
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na terenie
Polski
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za
granicą**
Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

Opłata za przekroczenie kredytu
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku
Dostęp do rachunku karty przez Internet
Dostęp do rachunku karty przez SMS
Wydanie karty zastępczej
Awaryjna wypłata gotówki*
Opłata za opinię o rachunku karty:
a) za ostatnie 12 miesięcy
b) za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty

Visa Murator
100,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

50,00 zł
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł
6,90 zł
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia
5,00 zł/ m-c
2,00% min.5,00 zł
bez opłat

bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
3,00% min.5,00 zł
3,00% min.10,00 zł
2,00% salda zadłużenia przeterminowanego
min.3,00 zł, nie więcej niż 50,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
150,00 zł
Równowartość 100 USD
20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł

60/140

f) KARTA KREDYTOWA Visa Murator – cd.
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Visa Murator

32.
33.
34.

Opłata za wyciąg papierowy
Opłata za wyciąg elektroniczny
Opłata za ekspresową wysyłkę Karty

7,50 zł
0,00zł
25,00 zł

*- kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.

** - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.

f’) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.

Prowizja za udzielenie kredytu ratalnego

Visa Murator
1,00%
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g) KARTA KREDYTOWA Visa n
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Visa n

1.

Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku

bez opłat

2.

Opłata za wydanie karty dodatkowej
Uwaga:
Opłata za wydanie karty jest zwracana jeśli w ciągu pierwszych trzech
miesięcy od daty wydania karty, Klient dokona minimum 3 transakcje
bezgotówkowe (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej).
Zwrot opłaty nie dotyczy kart wydawanych w miejsce zastrzeżonych
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku:
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli:
- z karty Visa n dokonywane są regularnie przez okres 12 miesięcy
płatności abonamentu w telewizji n
- średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych (z
wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) za ostatnie 12 mcy wyniesie minimum 1 000,- zł lub 10 transakcji
Opłata roczna za kartę dodatkową:
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji
bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej)
za ostatnie 12 m – cy wyniesie minimum 500,- zł lub 10 transakcji
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność
sprawdzania salda)
Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata
miesięczna
Gwarancja Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne, niedostępne w
sprzedaży od 06.12.2010 r.)
Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne)
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Uwaga:
Opłata za przelew z karty kredytowej Visa n na poczet spłaty abonamentu
w telewizji n, za pośrednictwem wniosku w serwisie transakcyjnym nie
będzie pobierana
Przelew z rachunku karty kredytowej w ramach płatności z
wykorzystaniem usługi MultiTransfer
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych**
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na
terenie Polski
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za
granicą**

35,00 zł

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

70,00 zł

35,00 zł

50,00 zł
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł
6,90 zł
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia
2,00% min.5,00 zł

bez opłat

bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
3,00% min.5,00 zł
3,00% min.10,00 zł
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g) KARTA KREDYTOWA Visa n - cd.
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

20.

Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Opłata za przekroczenie kredytu
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku
Dostęp do rachunku karty przez Internet
Dostęp do rachunku karty przez SMS
Wydanie karty zastępczej
Awaryjna wypłata gotówki*
Opłata za opinię o rachunku karty:
a) za ostatnie 12 miesięcy
b) za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
Opłata za wyciąg papierowy
Opłata za wyciąg elektroniczny
Opłata za ekspresową wysyłkę Karty

Visa n
2,00% salda zadłużenia przeterminowanego min.3,00 zł, nie więcej niż
50,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
150,00 zł
Równowartość 100 USD
20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł
bez opłat
25,00 zł

28.
29.
30.
31.
32.
33.
*- kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
** - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.

g’) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
Lp.
1.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Prowizja za udzielenie kredytu ratalnego

Visa n
1,00%

63/140

h) MASTERCARD STANDARD
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku
Uwaga: Opłata jest zwraca w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej
opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z
wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu.
Pierwszy miesięczny zwrot opłaty nastąpi po pierwszym pełnym miesiącu
kalendarzowym, w którym karta została wydana
Opłata za wydanie karty dodatkowej
Uwaga: Opłata jest zwraca w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej
opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z
wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu.
Pierwszy miesięczny zwrot opłaty nastąpi po pierwszym pełnym miesiącu
kalendarzowym, w którym karta została wydana
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku
Uwaga: Opłata jest zwraca w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej
opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z
wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu.
Opłata roczna za kartę dodatkową
Uwaga: Opłata jest zwraca w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej
opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z
wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu.
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa
dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda)
Pakiet „Bezpieczne Opłaty”
Pakiet „Twoje Zdrowie” (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna
Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne)
Pakiet „MultiKomfort” (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Przelew z rachunku karty kredytowej w ramach płatności z wykorzystaniem
usługi MultiTransfer
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na terenie
Polski
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za granicą
Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Opłata za przekroczenie limitu kredytu
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku
Dostęp do rachunku karty przez Internet
Dostęp do rachunku karty przez SMS
Opłata za opinię o rachunku karty:
a) za ostatnie 12 miesięcy
b) za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
Opłata za wyciąg papierowy
Opłata za wyciąg elektroniczny
Opłata za ekspresową wysyłkę Karty

MasterCard Standard
84,00 zł

42,00 zł

84,00 zł

42,00 zł

35,00 zł
bez opłat
5, 00 zł
1,50 zł
bez opłat
19,90 zł
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia
9,90 zł
2,00% min.5,00 zł
bez opłat

bez opłat
7, 00 zł
15,00 zł
bez prowizji
3,00% min. 5,00 zł
3,00% min. 10,00 zł
2,00% salda zadłużenia przeterminowanego
min.3,00 zł, nie więcej niż 50,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł
bez opłat
25,00 zł

h’)Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.

Prowizja za udzielenie kredytu ratalnego

MasterCard Standard
1,00%
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i) MASTERCARD AQUARIUS
Lp.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Rodzaj opłaty lub prowizji

MasterCard Aquarius

Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku
Uwaga: Opłata jest zwraca w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej
opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z
wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu.
Pierwszy miesięczny zwrot opłaty nastąpi po pierwszym pełnym miesiącu
kalendarzowym, w którym karta została wydana
Opłata za wydanie karty dodatkowej
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku
Uwaga: Opłata jest zwraca w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej
opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z
wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu.
Opłata roczna za kartę dodatkową
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa
dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda)
Pakiet „Bezpieczne Opłaty Plus”
Pakiet „Twoje Zdrowie” (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna
Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne)
Pakiet „MultiKomfort” (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Przelew z rachunku karty kredytowej w ramach płatności z wykorzystaniem
usługi MultiTransfer
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na terenie
Polski
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za granicą
Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego

240,00 zł1)

bez opłat
240,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł
bez opłat
19,90 zł
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia
9,90 zł
2,00% min.5,00 zł
bez opłat

bez opłat
7, 00 zł
15,00 zł
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
2,00% salda zadłużenia przeterminowanego min.3,00 zł, nie więcej niż 50,00
zł

Opłata za przekroczenie limitu kredytu
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku
Dostęp do rachunku karty przez Internet
Dostęp do rachunku karty przez SMS
Opłata za opinię o rachunku karty:
a) za ostatnie 12 miesięcy
b) za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
27.
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty
28.
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
29.
Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
30.
Opłata za wyciąg papierowy
31.
Opłata za wyciąg elektroniczny
32.
Opłata za ekspresową wysyłkę Karty
1) dla taryfy Aquarius Intensive - Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku wynosi 0,00 zł.
22.
23.
24.
25.
26.

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł
bez opłat
25,00 zł

i’) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
Lp.
1.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Prowizja za udzielenie kredytu ratalnego

MasterCard Aquarius
1,00%
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j) MASTERCARD GOLD
Rodzaj opłaty lub prowizji

MasterCard Gold

1.

Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku
Uwaga: Opłata jest zwraca w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej
opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z
wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu.
Pierwszy miesięczny zwrot opłaty nastąpi po pierwszym pełnym miesiącu
kalendarzowym w którym karta została wydana.

150,00 zł

2.

Opłata za wydanie karty dodatkowej
Uwaga: Opłata jest zwraca w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej
opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z
wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu.
Pierwszy miesięczny zwrot opłaty nastąpi po pierwszym pełnym miesiącu
kalendarzowym w którym karta została wydana.
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku
Uwaga: Opłata jest zwraca w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej
opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z
wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu.
Opłata roczna za kartę dodatkową
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność
sprawdzenia salda)
Pakiet „Bezpieczne Opłaty Plus”
Pakiet „Twoje Zdrowie” (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna
Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne)
Pakiet „MultiKomfort” (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Przelew z rachunku karty kredytowej w ramach płatności z
wykorzystaniem usługi MultiTransfer
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na
terenie Polski
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za
granicą
Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego

75,00 zł

Lp.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Opłata za przekroczenie limitu kredytu
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku
Dostęp do rachunku karty przez Internet
Dostęp do rachunku karty przez SMS
Opłata za opinię o rachunku karty:
a) za ostatnie 12 miesięcy
b) za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
Opłata za wyciąg papierowy
Opłata za wyciąg elektroniczny
Opłata za ekspresową wysyłkę Karty

150,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł
bez opłat
19,90 zł
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia
9,90 zł
2,00% min.5,00 zł
bez opłat

bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
3,00% min. 5,00 zł
3,00% min. 10,00 zł
2,00% salda zadłużenia przeterminowanego
min.3,00 zł, nie więcej niż 50,00 zł
30,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł
0,00 zł
25,00 zł

j’) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
Lp.
1.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Prowizja za udzielenie kredytu ratalnego

MasterCard Gold
1,00%
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k) MASTERCARD WORLD SIGNIA
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

MasterCard World Signia

1.

Opłata za wydanie karty Posiadacza rachunku

900,00 zł

2.
3.

Opłata za wydanie karty dodatkowej
Opłata roczna za kartę Posiadacza rachunku
Uwaga:
Opłata zostanie zwrócona pod warunkiem wykonania na karcie, w okresie
12 miesięcy od wydania karty, transakcji bezgotówkowych o wartości
min. 90 000 zł (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej).
Opłata zostanie zwrócona w 50% pod warunkiem wykonania na karcie, w
okresie 12 miesięcy od wydania karty, transakcji bezgotówkowych o
wartości min. 60 000 zł (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty
kredytowej).
Opłata roczna za kartę dodatkową
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność
sprawdzenia salda)
Pakiet „Bezpieczne Opłaty”
Pakiet Travel World Signia
Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna
Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata
miesięczna
Home Assistance (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Przelew z rachunku karty kredytowej w ramach płatności z
wykorzystaniem usługi MultiTransfer
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych

450,00 zł
900,00 zł

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na
terenie Polski
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za
granicą
Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego
Opłata za przekroczenie limitu kredytu
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku
Dostęp do rachunku karty przez Internet
Dostęp do rachunku karty przez SMS
Opłata za opinię o rachunku karty:
a) za ostatnie 12 miesięcy
b) za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
Opłata za wyciąg papierowy
Opłata za wyciąg elektroniczny
Priority Pass – opłata za wejście do saloników VIP Lounge (jednorazowo
za każdą osobę)
Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty
karty*
Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju*

450,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł
bez opłat
bez opłat
6,90 zł
0,25% od salda zadłużenia
5,00 zł
2,00% min. 5,00 zł
bez opłat
bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
2,00% salda zadłużenia przeterminowanego
min. 3,00 zł, nie więcej niż 50,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
7,50 zł
bez opłat
Posiadacz karty Priority Pass - bez opłat,
Osoba towarzysząca - 100,00 zł
175 USD

35.
250 USD
* - kwota podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.

k’) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
Lp.
1.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Prowizja za udzielenie kredytu ratalnego

MasterCard World Signia
1,00%
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XVI. INNE OPŁATY I PROWIZJE*
a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my

MultiKonto
młodzieżowe

15,00 zł

(Comfort)
15,00 zł

2.

Ustanowienie zapisu na wypadek śmierci (od
dyspozycji)
Zmiana zapisu na wypadek śmierci

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

3.

Odwołanie zapisu na wypadek śmierci

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

4.
5.

Dokonanie cesji praw do rachunku
Za wydanie opinii o kliencie:
- za ostatnie 12 miesięcy
- za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
Za wydanie pisma o charakterze zaświadczenia
Wydanie opinii o rachunku bankowym
Za wydanie kolejnych egzemplarzy opinii oraz pism
o charakterze zaświadczenia (za każdy dodatkowy
egzemplarz)
Upomnienie listowne w sprawie prawidłowego
zasilenia rachunku (funkcjonującego przy kredycie
odnawialnym)
Realizacja tytułu wykonawczego – za każde
przekazanie środków (obciąża posiadacza rachunku)
Wydanie odpisu dokumentów księgowych
Zmiana jednych nominałów znaków pieniężnych na
inne nominały (banknoty, bilon)
Inne czynności dot. operacji walutowych i
zagranicznych
Dodatkowe wyjaśnienia z powodu niejasnych lub
niekompletnych instrukcji przy przelewach
zagranicznych (opłatę pobiera się od klienta lub
banku zagranicznego)
Przyjęcie do inkasa weksla zdyskontowanego przez
inny Bank (od sumy wekslowej)

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

brak
funkcjonalności
brak
funkcjonalności
brak
funkcjonalności
10,00 zł

35,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

35,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

35,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

35,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

35,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

35,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

brak
funkcjonalności

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

15,00 zł
1,5% min.
5,00 zł
20,00 zł

15,00 zł
1,5% min. 5,00
zł
20,00 zł

1.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

15,00 zł
1,5% min. 5,00
zł
20,00 zł

(Active)
15,00 zł

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)
15,00 zł
15,00 zł

15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
1,5% min. 5,00 1,5% min. 5,00 1,5% min. 5,00
zł
zł
zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

0,20%
min. 60,00 zł
max. 400,00 zł

0,20%
min. 60,00 zł
max. 400,00 zł

0,20%
min. 60,00 zł
max. 400,00 zł

0,20%
min. 60,00 zł
max. 400,00 zł

0,20%
min. 60,00 zł
max. 400,00 zł

40,00 zł
50,00 zł plus
koszty innych
banków

40,00 zł
50,00 zł plus
koszty innych
banków

40,00 zł
50,00 zł plus
koszty innych
banków

40,00 zł
50,00 zł plus
koszty innych
banków

30,00 zł
plus koszt
opłaty sądowej
za wybrany
dokument,
zgodnie z
obowiązującą
taryfą
właściwego
sądu

30,00 zł
plus koszt
opłaty sądowej
za wybrany
dokument,
zgodnie z
obowiązującą
taryfą
właściwego
sądu

30,00 zł
plus koszt
opłaty sądowej
za wybrany
dokument,
zgodnie z
obowiązującą
taryfą
właściwego
sądu

0,20%
min. 60,00 zł
max. 400,00
zł
40,00 zł
50,00 zł plus
koszty
innych
banków
30,00 zł
plus koszt
opłaty
sądowej za
wybrany
dokument,
zgodnie z
obowiązując
ą taryfą
właściwego
sądu

360,00 zł
600,00 zł
900,00 zł

360,00 zł
600,00 zł
900,00 zł

360,00 zł
600,00 zł
900,00 zł

360,00 zł
600,00 zł
900,00 zł

10,00 zł
250,00 zł

10,00 zł
250,00 zł

10,00 zł
250,00 zł

10,00 zł
250,00 zł

16..
17.

Zgłoszenie weksla do protestu**
Poszukiwanie wpływu na zlecenie Klienta

18.

Uzyskanie w zastępstwie klienta odpisów
dokumentów (odpisy KW, KRS, zaświadczenia z
Sądowego Rejestru Zastawów) – za jeden dokument
***

30,00 zł
plus koszt opłaty
sądowej za
wybrany
dokument,
zgodnie z
obowiązującą
taryfą
właściwego sądu

19.

Wynajem skrytek sejfowych (opłata roczna)****:
a) skrytka mała (wysokość do 5 cm)
b) skrytka średnia (wysokość od 5 cm do 15
cm)
c) skrytka duża (wysokość powyżej 15 cm)
Uwaga:
Opłata pobierana jest za cały rok z góry.
oraz dodatkowo opłaty jednorazowe:
d) karta magnetyczna
e) zamek magnetyczny wraz z kompletem
kluczy

brak
funkcjonalności

40,00 zł
50,00 zł plus
koszty innych
banków
brak
funkcjonalności

brak
funkcjonalności
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a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – cd.
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my
(Comfort)

20.

21.

Powiadomienia SMS:
a) Standard:
- abonament miesięczny
- opłata za SMS-a
b) Optimum:
- abonament miesięczny
- liczba SMS-ów w abonamencie
- opłata za SMS-a poza abonamentem
c) Premium:
- abonament miesięczny
- liczba SMS-ów w abonamencie
- opłata za SMS-a poza abonamentem
d) Maximum:
- abonament miesięczny
- liczba SMS-ów w abonamencie
- opłata za SMS-a poza abonamentem
e) Intensive:
- abonament miesięczny
- liczba SMS-ów w abonamencie
- opłata za SMS-a poza abonamentem
(Po zmianie rodzaju abonamentu nowe opłaty
zaczną obowiązywać od daty kolejnego rozliczenia)
Powiadomienia e-mail – abonament miesięczny

(Active)

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)

MultiKonto
młodzieżowe

0,00 zł
0,35 zł

0,00 zł
0,35 zł

0,00 zł
0,35 zł

0,00 zł
0,35 zł

0,00 zł
0,35 zł

0,00 zł
0,35 zł

2,50 zł/0,00 zł1)
10
0,30 zł

2,50 zł/0,00 zł1)
10
0,30 zł

2,50 zł/0,00 zł1)
10
0,30 zł

2,50 zł/0,00 zł1)
10
0,30 zł

2,50 zł/0,00 zł1)
10
0,30 zł

2,50 zł/0,00 zł1)
10
0,30 zł

5,00 zł/ 0,00 zł1)
30
0,20 zł

5,00 zł/ 0,00 zł1)
30
0,20 zł

5,00 zł/ 0,00 zł1)
30
0,20 zł

5,00 zł/ 0,00 zł1)
30
0,20 zł

5,00 zł/ 0,00 zł1)
30
0,20 zł

5,00 zł/ 0,00 zł1)
30
0,20 zł

9,00 zł/ 0,00 zł1)
60
0,15 zł

9,00 zł/ 0,00 zł1)
60
0,15 zł

9,00 zł/ 0,00 zł1)
60
0,15 zł

9,00 zł/ 0,00 zł1)
60
0,15 zł

9,00 zł/ 0,00 zł1)
60
0,15 zł

9,00 zł/ 0,00 zł1)
60
0,15 zł

brak
funkcjonalności

brak
funkcjonalności

brak
funkcjonalności

brak
funkcjonalności

0,00 zł2)
30
0,15 zł

brak
funkcjonalności

1,00 zł3)

1,00 zł3)

1,00 zł3)

1,00 zł3)

1,00 zł3)

1,00 zł3)

*- dla rachunków WWJ opłaty i prowizje identyczne jak dla MultiKonta jestem
- dla rachunków funkcjonujących w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego - opłaty i prowizje identyczne odpowiednio jak dla MultiKonta jestem, ja
(Comfort/Active), my (Comfort/Active), Aquarius (Classic/Intesive).
**- Opłata pobierana dodatkowo, niezależnie od zwrotu kosztów protestu poniesionych przez Bank, ***-w przypadku braku rachunku wpłata dokonywana
jest w kasie Banku, ****-dotyczy Centrum Usług Finansowych Nr 1 w Warszawie
1) –
Klienci, którzy aktywują usługę w dniach 28.03.2011r. – 31.05.2011r. zostaną zwolnieni z dwóch kolejnych opłat abonamentowych naliczonych od momentu aktywacji
usługi.
2)
- Abonament dostępny tylko dla posiadaczy MultiKonta Aquarius z taryfą Intensive Dla Klientów korzystających z usługi "Powiadomienia SMS", w przypadku
przekształcenia rachunku na MultiKonto Aquarius z taryfą Intensive, zmiana wysokości opłaty za abonament oraz pozostałych parametrów w ramach abonamentu nastąpi
na wniosek Klienta.
3)
– do dnia 30.06.2011 roku opłata nie będzie pobierana

b) Rachunek oszczędnościowy (opłaty pobierane w ciężar rachunku oszczędnościoworozliczeniowego)
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto
jestem

MultiKonto ja/my

MultiKonto
młodzieżowe

1.

Za wydanie pisma o charakterze zaświadczenia

30,00 zł

(Comfort)
30,00 zł

2

Za wydanie kolejnych egzemplarzy opinii oraz pism o
charakterze zaświadczenia (za każdy dodatkowy
egzemplarz)

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Wydanie odpisu dokumentów księgowych

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3.

(Active)
30,00 zł

MultiKonto
Aquarius
(Classic)
(Intensive)
30,00 zł
30,00 zł

30,00 zł
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B) osoby fizyczne-Waluta
(Dla ustalenia równowartości w walucie obcej za czynności, dla których stawki określone są w złotych, MultiBank stosuje aktualny kurs kupna dewiz)

I. RACHUNKI WALUTOWE
Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku

bez opłat

3.

Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia
rachunku

bez opłat

4.

Likwidacja rachunku

bez opłat

5.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego
miesięcznego pocztą

bez opłat

6.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w
formie elektronicznej

bez opłat

7.

Wyciąg pełny na życzenie

7,00 zł

8.

Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub
poleconym na życzenie

7,00zł

9.

Potwierdzenie transakcji walutowych (nie dotyczy
bieżących transakcji wykonywanych w placówce)

5,00 zł

10.

Wysłanie historii operacji na życzenie klienta + poz.11

10,00 zł

11.

Wydruk historii operacji na życzenie klienta – opłata za
każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk
operacji wykonanych za bieżący miesiąc)

2,00 zł

12.

Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób
posiadających rachunek w MultiBanku

13.

Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób nie
posiadających rachunku w MultiBanku

14.

Zwrot przez klienta kosztów pobranych przez Bank
zagraniczny z tytułu podania błędnych danych

15.

Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu
zagranicznego

bez opłat
0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)
Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny
0,50% kwoty przelewu (min.10,00 zł maks.50,00 zł)
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Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w placówce MultiBanku
a) Rachunek walutowy
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Wpłaty gotówkowe*
(brak funkcjonalności w przypadku rachunku
walutowego w GBP oraz rachunku walutowego w CHF)
Wypłaty gotówkowe awizowane
(brak funkcjonalności w przypadku rachunku
walutowego w GBP oraz rachunku walutowego w CHF)
Wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 500 USD
lub 500 EUR - dotyczy sumy dziennych wypłat
dokonywanych przez Klienta w jednej placówce,
niezależnie od liczby posiadanych rachunków
(brak funkcjonalności w przypadku rachunku
walutowego w GBP oraz rachunku walutowego w CHF)
Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w
wyznaczonym dniu
Wykonanie przelewu walutowego do innego banku
krajowego
Wykonanie przelewu zagranicznego
Wykonanie przelewu SEPA
Przyjęcie przelewu SEPA

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Wysokość opłaty lub prowizji
0,50% od wpłacanej kwoty
bez opłat
0,60% od wypłacanej kwoty

0,20% od awizowanej kwoty
0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)
0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)
20,00 zł1)
bez opłat

* -nie dotyczy posiadacza i pełnomocników rachunku
1)
- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł

Opłaty i prowizje za wykonanie operacji przez operatora Biura Obsługi
Telefonicznej (MULTILINIA)
a) Rachunek walutowy
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Wykonanie przelewu walutowego do innego banku
krajowego

0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)

2.

Wykonanie przelewu zagranicznego

0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)

3.

Wykonanie przelewu SEPA

20,00 zł1)

4.

Przyjęcie przelewu SEPA

bez opłat

1)

Wysokość opłaty lub prowizji

- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł
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Opłaty i prowizje pobierane za operacje realizowane za pośrednictwem
zdalnych kanałów dostępu:
- sieci Internet
a) Rachunek walutowy
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Wykonanie przelewu walutowego do innego banku
krajowego

0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)

2.

Wykonanie przelewu zagranicznego

0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)

3.

Wykonanie przelewu SEPA

20,00 zł1)

4.

Przyjęcie przelewu SEPA

bez opłat

1)

Wysokość opłaty lub prowizji

- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł
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II. KREDYTY:
a) MultiPlan Walutowy – Kredyt mieszkaniowy/Kredyt mieszkaniowy Aquarius
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Prowizja za rozpatrzenie wniosku
Koszty restrukturyzacji umowy*
Za udzielenie kredytu
Za podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty
podwyższanej)
Opłata za wystawienie promesy
Prowizja za prolongatę spłaty kapitału kredytu (od
prolongowanej kwoty kapitału)
Prowizja za zmianę waluty kredytu
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu
Za sporządzenie Aneksu do Umowy Kredytowej na
wniosek klienta:
- zmiana terminu zakończenia inwestycji,
- zmiana terminu wypłaty transz,
- zmiana terminu wypłaty i zakresu transz,
- zmiana zabezpieczenia,
- pozostałe zmiany.
Za wydanie opinii o kredycie
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na
stałe i użytkowanych budynków lub lokali
mieszkalnych (prowizja pobierana miesięcznie od
wartości nieruchomości)**
Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie
budowy budynków i lokali mieszkalnych (prowizja
pobierana miesięcznie od docelowej wartości
nieruchomości)**
Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do
pracy (prowizja pobierana miesięcznie od wartości
zadłużenia przed pobraniem raty kredytu)
Ubezpieczenie spłaty rat kredytu w zakresie
poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych
oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i
nieszczęśliwego wypadku
(BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.):
- za pierwsze dwa lata (opłata jednorazowa),

Wysokość opłaty lub prowizji
bez opłat
50,00 zł – 150,00 zł
0,00% - 4,00%
0,00% - 4,00%
150,00 zł
0,50%
bez opłat
bez opłat***
1,50% spłacanej kwoty kredytu
20,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
50,00 zł – 100,00 zł
20,00 zł – 200,00 zł
70,00 zł
30,00 zł
0,0065 %

0,01%

0,0417%

1,40% od kwoty kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
niniejsze ubezpieczenie)
4,00% od miesięcznej raty kredytu

16.

- za kolejne lata (opłata miesięczna)
Ubezpieczenie spłaty rat kredytu w zakresie
poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych
oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i
nieszczęśliwego wypadku – dla uruchomionych
kredytów
(BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)

4,00% od miesięcznej raty kredytu
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a) MultiPlan Walutowy – Kredyt mieszkaniowy/Kredyt mieszkaniowy Aquarius cd.
Lp.
17.

18.

19.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat
Kredytu w zakresie poważnego zachorowania,
operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w
wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z
tytułu podwyższenia kwoty kredytu:
a)dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy
od dnia uruchomienia kredytu - opłata uzupełniająca
płatna jednorazowo w dniu podwyższenia
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia kredytu - opłata miesięczna
podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej
Ubezpieczenie Ruchomości „Mieszkam
bezpiecznie” :****
- Wariant 20 – opłata miesięczna
- Wariant 50 – opłata miesięczna
- Wariant 100 – opłata miesięczna
Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu ( TUiR Allianz
Polska S.A.)
a) Wariant Standard
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)
b) Wariant Optimum
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)
c) Wariant Komfort
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)

Wysokość opłaty lub prowizji

1,40% od kwoty podwyższenia kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej )
pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia
podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu
ubezpieczenia i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony
od dnia uruchomienia kredytu
4,00% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowoodsetkowej

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

1,40% kwoty kredytu
4,00% od miesięcznej raty kredytu
1,60% kwoty kredytu
4,15% od miesięcznej raty kredytu
2,00% kwoty kredytu
4,35% od miesięcznej raty kredytu
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a) MultiPlan Walutowy – Kredyt mieszkaniowy/Kredyt mieszkaniowy Aquarius cd.
Lp.
20.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat
Kredytu (TUiR Allianz Polska S.A.) z tytułu
podwyższenia kwoty kredytu:
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy
od dnia uruchomienia kredytu - opłata uzupełniająca
płatna jednorazowo w dniu podwyższenia:
Wariant Standard

Wysokość opłaty lub prowizji

1,40 % od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu

Wariant Optimum
1,60 % od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu
Wariant Komfort
2,00 % od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu

21.

22.

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia kredytu - opłata miesięczna
podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej:
Wariant Standard
Wariant Optimum
Wariant Komfort
Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła
dochodu wskutek utraty pracy - dla uruchomionych
kredytów (prowizja pobierana miesięcznie od
wartości zadłużenia przed pobraniem raty)
Inspekcja jednej nieruchomości w przypadku zmiany
warunków umowy na wniosek Klienta

4,00 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
4,15 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
4,35 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
0,03%

250,00 zł

* -dotyczy kredytów restrukturyzowanych
**- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi
***- dotyczy kredytów udzielonych do 31.12.2007 r. oraz kredytów uruchomionych z ubezpieczeniem spłaty rat kredytu w
zakresie poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku.
****- produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów kredytów hipotecznych, którzy przystąpią lub posiadają aktywne
ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
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b) MultiPlan Walutowy – Kredyt konsolidacyjny/Kredyt konsolidacyjny Aquarius
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Prowizja za rozpatrzenie wniosku
Koszty restrukturyzacji umowy*
Za udzielenie kredytu**
Za podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty
podwyższanej)
Opłata za wystawienie promesy
Prowizja za prolongatę spłaty kapitału kredytu (od
prolongowanej kwoty kapitału)
Prowizja za zmianę waluty kredytu
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu
Za sporządzenie Aneksu do Umowy Kredytowej na
wniosek klienta:
- zmiana terminu zakończenia inwestycji,
- zmiana terminu wypłaty transz,
- zmiana terminu wypłaty i zakresu transz,
- zmiana zabezpieczenia,
- pozostałe zmiany.
Za wydanie opinii o kredycie
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na
stałe i użytkowanych budynków lub lokali
mieszkalnych (prowizja pobierana miesięcznie od
wartości nieruchomości)**
Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie
budowy budynków i lokali mieszkalnych (prowizja
pobierana miesięcznie od docelowej wartości
nieruchomości)**
Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do
pracy (prowizja pobierana miesięcznie od wartości
zadłużenia przed pobraniem raty kredytu)
Ubezpieczenie spłaty rat kredytu w zakresie
poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych
oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i
nieszczęśliwego wypadku (BRE Ubezpieczenia
TUiR S.A.):
- za pierwsze dwa lata (opłata jednorazowa),
- za kolejne lata (opłata miesięczna)
Ubezpieczenie spłaty rat kredytu w zakresie
poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych
oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i
nieszczęśliwego wypadku – dla uruchomionych
kredytów (BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)

Wysokość opłaty lub prowizji
bez opłat
50,00 zł – 150,00 zł
0,00% - 4,00%
0,00% - 4,00%
150,00 zł
0,50%
bez opłat
bez opłat***
1,50% spłacanej kwoty kredytu
20,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
50,00 zł – 100,00 zł
20,00 zł – 200,00 zł
70,00 zł
30,00 zł
0,0065 %

0,01%

0,0417%

1,40% od kwoty kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
niniejsze ubezpieczenie)
4,00% od miesięcznej raty kredytu
4,00% od miesięcznej raty kredytu
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b) MultiPlan Walutowy – Kredyt konsolidacyjny/Kredyt konsolidacyjny Aquarius cd.
Lp.
17.

18.

19.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat
Kredytu w zakresie poważnego zachorowania,
operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w
wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z
tytułu podwyższenia kwoty kredytu:
a)dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy
od dnia uruchomienia kredytu - opłata uzupełniająca
płatna jednorazowo w dniu podwyższenia
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia kredytu - opłata miesięczna
podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej
Ubezpieczenie Ruchomości „Mieszkam
bezpiecznie” :****
- Wariant 20 – opłata miesięczna
- Wariant 50 – opłata miesięczna
- Wariant 100 – opłata miesięczna
Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu ( TUiR Allianz
Polska S.A.)
a) Wariant Standard
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)
b) Wariant Optimum
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)
c) Wariant Komfort
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)

Wysokość opłaty lub prowizji

1,40% od kwoty podwyższenia kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej )
pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia
podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu
ubezpieczenia i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony
od dnia uruchomienia kredytu
4,00% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowoodsetkowej

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

1,40% kwoty kredytu
4,00% od miesięcznej raty kredytu
1,60% kwoty kredytu
4,15% od miesięcznej raty kredytu
2,00% kwoty kredytu
4,35% od miesięcznej raty kredytu
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b) MultiPlan Walutowy – Kredyt konsolidacyjny/Kredyt konsolidacyjny Aquarius cd.
Lp.
20.

21.

22.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat
Kredytu (TUiR Allianz Polska S.A.) z tytułu
podwyższenia kwoty kredytu:
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy
od dnia uruchomienia kredytu - opłata uzupełniająca
płatna jednorazowo w dniu podwyższenia:
Wariant Standard

Wysokość opłaty lub prowizji

1,40 % od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu

Wariant Optimum

1,60 % od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu

Wariant Komfort

2,00 % od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia kredytu - opłata miesięczna
podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej:
Wariant Standard
Wariant Optimum
Wariant Komfort
Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła
dochodu wskutek utraty pracy - dla uruchomionych
kredytów (prowizja pobierana miesięcznie od
wartości zadłużenia przed pobraniem raty)
Inspekcja jednej nieruchomości w przypadku zmiany
warunków umowy na wniosek Klienta

4,00 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
4,15 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
4,35 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
0,03%

250,00 zł

* dotyczy kredytów restrukturyzowanych
**- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi
***- dotyczy kredytów udzielonych do 31.12.2007 r. oraz kredytów uruchomionych z ubezpieczeniem spłaty rat kredytu w
zakresie poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku.
****- produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów kredytów hipotecznych, którzy przystąpią lub posiadają aktywne
ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
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c) MultiPlan Walutowy – Pożyczka hipoteczna/Pożyczka hipoteczna Aquarius
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Prowizja za rozpatrzenie wniosku
Koszty restrukturyzacji umowy*
Za udzielenie pożyczki
Za podwyższenie kwoty pożyczki (od kwoty
podwyższanej)
Opłata za wystawienie promesy
Prowizja za prolongatę spłaty kapitału pożyczki (od
prolongowanej kwoty kapitału)
Prowizja za zmianę waluty pożyczki
Za wcześniejszą (częściową) spłatę pożyczki
Za wydanie opinii o pożyczce
Za sporządzenie Aneksu do Umowy Pożyczki na
wniosek klienta:
- zmiana zabezpieczenia
- pozostałe zmiany
Za wydanie zaświadczenia o pożyczce
Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na
stałe i użytkowanych budynków lub lokali
mieszkalnych (prowizja pobierana miesięcznie od
wartości nieruchomości)**
Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie
budowy budynków i lokali mieszkalnych (prowizja
pobierana miesięcznie od docelowej wartości
nieruchomości)**
Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do
pracy (prowizja pobierana miesięcznie od wartości
zadłużenia przed pobraniem raty pożyczki)
Ubezpieczenie spłaty rat pożyczki w zakresie
poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych
oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i
nieszczęśliwego wypadku
( BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.):
- za pierwsze dwa lata (opłata jednorazowa),
- za kolejne lata (opłata miesięczna)
Ubezpieczenie spłaty rat pożyczki w zakresie
poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych
oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i
nieszczęśliwego wypadku – dla uruchomionych
pożyczek (BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)

Wysokość opłaty lub prowizji
bez opłat
50,00 zł – 150,00 zł
0,00% - 4,00%
0,00% - 4,00%
150,00 zł
0,50%
bez opłat
bez opłat***
1,50% spłacanej kwoty pożyczki
70,00 zł
50,00 zł – 100,00 zł
20,00-200,00 zł
30,00 zł
0,0065 %

0,01%

0,0417%

1,40% od kwoty pożyczki
(z wyłączeniem kwoty pożyczki przeznaczonej na zapłatę składki
za niniejsze ubezpieczenie)
4,00% od miesięcznej raty pożyczki
4,00% od miesięcznej raty pożyczki
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c) MultiPlan Walutowy – Pożyczka hipoteczna/Pożyczka hipoteczna Aquarius cd.
Lp.
17.

18.

19.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat
Pożyczki w zakresie poważnego zachorowania,
operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w
wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z
tytułu podwyższenia kwoty pożyczki:
a)dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy
od dnia uruchomienia pożyczki - opłata
uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu
podwyższenia
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia pożyczki - opłata miesięczna
podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej
Ubezpieczenie Ruchomości „Mieszkam
bezpiecznie” :****
- Wariant 20 – opłata miesięczna
- Wariant 50 – opłata miesięczna
- Wariant 100 – opłata miesięczna
Ubezpieczenie Spłaty Rat Pożyczki ( TUiR Allianz
Polska S.A.)
a) Wariant Standard
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)
b) Wariant Optimum
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)
c) Wariant Komfort
- za 2 lata (opłata jednorazowa)
- za kolejne lata (składka miesięczna)

Wysokość opłaty lub prowizji

1,40% od kwoty podwyższenia pożyczki
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej )
pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia
podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu
ubezpieczenia i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony
od dnia uruchomienia pożyczki
4,00% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowoodsetkowej

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

1,40% kwoty pożyczki
4,00% od miesięcznej raty pożyczki
1,60% kwoty pożyczki
4,15% od miesięcznej raty pożyczki
2,00% kwoty pożyczki
4,35% od miesięcznej raty pożyczki
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c) MultiPlan Walutowy – Pożyczka hipoteczna/Pożyczka hipoteczna Aquarius cd.
Lp.
20.

21.

22.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat
Pożyczki (TUiR Allianz Polska S.A.) z tytułu
podwyższenia kwoty pożyczki:
a)dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy
od dnia uruchomienia pożyczki – opłata
uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu
podwyższenia:
Wariant Standard

Wysokość opłaty lub prowizji

1,40 % od kwoty podwyższenia pożyczki (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia pożyczki

Wariant Optimum

1,60 % od kwoty podwyższenia pożyczki (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia pożyczki

Wariant Komfort

2,00 % od kwoty podwyższenia pożyczki (z wyłączeniem
kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona przez
liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres
24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia pożyczki

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia pożyczki – opłata miesięczna
podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej:
Wariant Standard
Wariant Optimum
Wariant Komfort
Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła
dochodu wskutek utraty pracy - dla uruchomionych
pożyczek (prowizja pobierana miesięcznie od
wartości zadłużenia przed pobraniem raty)
Inspekcja jednej nieruchomości w przypadku zmiany
warunków umowy na wniosek Klienta

4,00 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
4,15 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
4,35 % od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
0,03%

250,00 zł

*-dotyczy pożyczek restrukturyzowanych
**- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia pożyczki lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami pożyczki
***- dotyczy pożyczek udzielonych do 31.12.2007 r. oraz pożyczek uruchomionych z ubezpieczeniem spłaty rat pożyczki w
zakresie poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku.
****- produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów pożyczek hipotecznych, którzy przystąpią lub posiadają aktywne
ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
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d) MultiPlan Walutowy - Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu*
Koszty restrukturyzacji umowy
Promesa kredytowa
Prowizja za zmianę waluty kredytu
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za sporządzenie aneksu do kredytu z tytułu zmiany
przedmiotu kredytowania (środka transportu) bez
podwyższenia kwoty kredytu
Podwyższenie kwoty kredytu**
Wcześniejsza spłata kredytu (dotyczy kredytów
udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA od
02.03.2009 r.)***
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności
do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
zachorowania -dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w
chwili składania wniosku kredytowego
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem
Fiolet – PDK SA)
Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet
MultiBezpieczny w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności
do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
zachorowania - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla
kredytów uruchomionych
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem
Fiolet – PDK SA)

wysokość opłaty lub prowizji
3,00% 5,00%
50,00 zł – 100,00 zł
bez opłat
bez opłat
30,00 zł
70,00 zł
100,00 zł

0,00%
2,00%
0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z
wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki
za niniejsze ubezpieczenie)

2,50% od miesięcznej raty kredytu

*- Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez pośredników oraz u dealerów kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 0,00%-5,00%.,
** - od kwoty podwyższenia
***- od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000,00 zł
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e) MultiPlan Walutowy – Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut
Aquarius
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

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

Za udzielenie kredytu*
Koszty restrukturyzacji umowy
Promesa kredytowa
Prowizja za zmianę waluty kredytu
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za sporządzenie aneksu do kredytu z tytułu zmiany
przedmiotu kredytowania (środka transportu) bez
podwyższenia kwoty kredytu
Podwyższenie kwoty kredytu**
Wcześniejsza spłata kredytu (dotyczy kredytów
udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA od
02.03.2009 r.)***
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności
do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
zachorowania -dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w
chwili składania wniosku kredytowego
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem
Fiolet – PDK SA)
Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet
MultiBezpieczny w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności
do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
zachorowania - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla
kredytów uruchomionych
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem
Fiolet – PDK SA)

8.
9.

10.

11.

wysokość opłaty lub prowizji
3,00% - 5,00%
50,00 zł – 100,00 zł
bez opłat
bez opłat
30,00 zł
70,00 zł
100,00 zł

0,00%
2,00%
0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z
wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki
za niniejsze ubezpieczenie)

2,50% od miesięcznej raty kredytu

*- Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez pośredników oraz u dealerów kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 0,00%-5,00%.,
** - od kwoty podwyższenia
***- od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000,00 zł
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f) Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu*
Koszty restrukturyzacji umowy
Promesa kredytowa
Przewalutowanie** kredytu na wniosek klienta :
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy),
- za kolejne
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za sporządzenie aneksu do kredytu z tytułu zmiany przedmiotu
kredytowania (środka transportu) bez podwyższenia kwoty kredytu
Podwyższenie kwoty kredytu***
Wcześniejsza spłata kredytu (dotyczy kredytów udzielonych za
pośrednictwem Fiolet – PDK SA od 02.03.2009 r.)****
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku
kredytowego
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK
SA)
Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet
MultiBezpieczny w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego
wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania - dotyczy
przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK
SA)

wysokość opłaty lub prowizji
3,00%-5,00%
50,00 zł – 100,00 zł
0,00 zł – 50,00 zł
bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min.
100,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
100,00 zł
0,50% - 5,00%
2,00%
0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota
kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej
na zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)

2,50% od miesięcznej raty kredytu

*- Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez pośredników oraz u dealerów kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 0,00%-5,00%.,
** - Przewalutowanie wg. kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania,
*** - od kwoty podwyższenia,
****- od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu powyżej równowartości 80 000,00 zł
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g) Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut Aquarius
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Rodzaj opłaty lub prowizji
wysokość opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu*
3,00%-5,00%
Koszty restrukturyzacji umowy
50,00 zł – 100,00 zł
Promesa kredytowa
0,00 zł – 50,00 zł
Przewalutowanie** kredytu na wniosek klienta :
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia
bez opłat
umowy),
- za kolejne
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100,00 zł
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
30,00 zł
Za wydanie opinii o kredycie
70,00 zł
Za sporządzenie aneksu do kredytu z tytułu zmiany
100,00 zł
przedmiotu kredytowania (środka transportu) bez
podwyższenia kwoty kredytu
Podwyższenie kwoty kredytu***
0,50% - 3,00%
Wcześniejsza spłata kredytu (dotyczy kredytów udzielonych
2,00%
za pośrednictwem Fiolet – PDK SA od 02.03.2009 r.)****
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
za niniejsze ubezpieczenie)
zachorowania -dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w
chwili składania wniosku kredytowego
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet
– PDK SA)
Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet
2,50% od miesięcznej raty kredytu
MultiBezpieczny w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
zachorowania - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla
kredytów uruchomionych
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet
– PDK SA)

*- Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez pośredników oraz u dealerów kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 0,00%-5,00%.,
** - Przewalutowanie wg. kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania,
*** - od kwoty podwyższenia,
****- od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu powyżej równowartości 80 000,00 zł
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h) Kredyt na studia podyplomowe, w tym MBA1)
Rodzaj opłaty lub prowizji
Wysokość opłaty lub prowizji
Za udzielenie kredytu:
- Kredyt na studia podyplomowe
2,00%
- Kredyt na studia MBA
0,50%, - 1,50%
2.
Koszty restrukturyzacji umowy
50,00 zł – 150,00 zł
3.
Przewalutowanie* kredytu na wniosek klienta
bez opłat
4.
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
30,00 zł
5.
Za wydanie opinii o kredycie
70,00 zł
6.
Opłata za wcześniejszą spłatę
bez opłat
*Przewalutowanie wg. kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania
1)
- Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 31.12.2009 r.
Lp.
1.
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III. INNE OPŁATY I PROWIZJE
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

wysokość opłaty lub prowizji

1.

Wydanie zaświadczenia o wysokości środków na
rachunku walutowym

8,00 zł

2.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego fakt
posiadania rachunku walutowego

8,00 zł

3.

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu
wartości dewizowych za granicę

8,00 zł

4.

Poszukiwanie wpłat na zlecenie klienta

4,00 zł

5.

Wydanie odpisu dokumentów księgowych

4,00 zł

6.

Ustanowienie, zmiana, odwołanie zapisu na wypadek
śmierci

15,00 zł

7.

Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie
środków (obciąża posiadacza rachunku)

30,00 zł

8.

Dodatkowe wyjaśnienia z powodu niejasnych lub
niekompletnych instrukcji przy przelewach
zagranicznych (opłatę pobiera się od klienta lub banku
zagranicznego)

100,00 zł

9

Poszukiwanie wpływu na zlecenie klienta

10.

Uzyskanie w zastępstwie klienta odpisów
dokumentów (odpisy KW, KRS, zaświadczenia z
Sądowego Rejestru Zastawów) – za jeden dokument *

50,00 zł plus koszty innych banków
30,00 zł
plus koszt opłaty sądowej za wybrany dokument, zgodnie z
obowiązującą taryfą właściwego sądu

*-w przypadku braku rachunku wpłata dokonywana jest w kasie Banku
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C) Osoby prowadzące działalność gospodarczą - PLN
I. RACHUNKI BIEŻĄCE ORAZ RACHUNKI LOKACYJNE*
Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji
a) Rachunek bieżący
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla
każdego rachunku)
Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty
otwarcia rachunku
Likwidacja rachunku
Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego
miesięcznego pocztą
Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w
formie elektronicznej
Wyciąg pełny na życzenie
Zestawienie sald na rachunkach bankowych
Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub
poleconym na życzenie
Potwierdzenie transakcji – nie dotyczy bieżących
transakcji wykonywanych w placówce
Wysłanie historii operacji na życzenie + poz. 12
Wydruk historii operacji na życzenie (placówka) –
opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za
wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MultiStarter
BUSINESS

bez opłat
bez opłat

MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS
bez opłat
bez opłat

MultiKonto
BUSINESS
CLASS
bez opłat
20,00 zł

MultiKonto
FIRST
CLASS1)
bez opłat
35,00 zł

MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS
bez opłat
10,00 zł

Rachunek
Funduszy
Specjalnych
bez opłat
5,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

7,00 zł
5,00 zł
7,00 zł

7,00 zł
5,00 zł
7,00 zł

7,00 zł
5,00 zł
7,00 zł

7,00 zł
5,00 zł
7,00 zł

7,00 zł
5,00 zł
7,00 zł

7,00 zł
5,00 zł
7,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

10,00 zł
2,00 zł

10,00 zł
2,00 zł

10,00 zł
2,00 zł

10,00 zł
2,00 zł

10,00 zł
2,00 zł

10,00 zł
2,00 zł

a) Rachunek bieżący – cd.
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

13.
14.
15.

Wykonanie zlecenia stałego zewnętrznego
Wykonanie zlecenia stałego wewnętrznego
Potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności w
ramach polecenia zapłaty
Zestawienie zrealizowanych, a wygasłych
płatności
Zestawienie zrealizowanych płatności w ramach
polecenia zapłaty
Zestawienie zarejestrowanych odwołań płatności
w ramach polecenia zapłaty
Zestawienie transakcji poleceń zapłaty
Zestawienie odrzuconych płatności w ramach
polecenia zapłaty
Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób
posiadających rachunek w MultiBanku
Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób nie
posiadających rachunku w MultiBanku

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Zwrot przez klienta kosztów pobranych przez
Bank zagraniczny z tytułu podania błędnych
danych

24.

Potwierdzenie – transakcji walutowych- nie
dotyczy bieżących transakcji wykonywanych w
placówce
Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu
zagranicznego

25.

1)

MultiStarter MultiKonto
BUSINESS e-BUSINESS
CLASS
1,00 zł
1,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
5,00 zł

MultiKonto
BUSINESS
CLASS
1,00 zł
bez opłat
5,00 zł

MultiKonto
FIRST
CLASS1)
1,00 zł
bez opłat
5,00 zł

MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS
1,00 zł
bez opłat
5,00 zł

Rachunek
Funduszy
Specjalnych
1,00 zł
bez opłat
5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,35% kwoty
przelewu (min.
20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu (min.
20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu (min. 20,00
zł maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu (min.
20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu (min. 20,00
zł maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu (min. 20,00
zł maks.200,00 zł)

Równowartość
kosztów
naliczonych
przez Bank
zagraniczny

Równowartość
kosztów
naliczonych
przez Bank
zagraniczny

Równowartość
kosztów
naliczonych przez
Bank zagraniczny

Równowartość
kosztów
naliczonych
przez Bank
zagraniczny

Równowartość
kosztów
naliczonych przez
Bank zagraniczny

Równowartość
kosztów
naliczonych przez
Bank zagraniczny

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,5% kwoty
przelewu (min.
10,00 zł
maks.50,00 zł)

0,5% kwoty
przelewu (min.
10,00 zł
maks.50,00 zł)

0,5% kwoty
przelewu (min.
10,00 zł
maks.50,00 zł)

0,5% kwoty
przelewu (min.
10,00 zł
maks.50,00 zł)

0,5% kwoty
przelewu (min.
10,00 zł
maks.50,00 zł)

0,5% kwoty
przelewu (min.
10,00 zł
maks.50,00 zł)

- Spółki z o.o. oraz Spółki z o.o. w organizacji mogą korzystać wyłącznie z rachunku MultiKonto First Class,
- W okresie pierwszych 6 miesięcy po otwarciu rachunku MultiKonto First Class przez Spółkę z o.o. lub Spółkę z o.o. w organizacji, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł..
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b) Rachunek lokacyjny (opłaty pobierane w ciężar rachunku bieżącego)
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Dla posiadacza
rachunku

1.

Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa)

bez opłat

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS
bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3.

Likwidacja rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego
miesięcznego pocztą
Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w
formie elektronicznej
Potwierdzenie transakcji (nie dotyczy bieżących
transakcji wykonywanych w placówce)
Wysłanie historii operacji na życzenie + poz. 8

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za
każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk
operacji wykonanych za bieżący miesiąc)
Wyciąg pełny na życzenie

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub
poleconym na życzenie

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

MultiStarter
BUSINESS

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS
CLASS
bez opłat

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
FIRST CLASS
bez opłat

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS
bez opłat
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c) Rachunek pomocniczy*
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

3.

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla
każdego rachunku)
Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty
otwarcia rachunku
Wykonanie zlecenia stałego zewnętrznego

4.

Wykonanie zlecenia stałego wewnętrznego

1.
2.

MultiPlus
e-BC
Taryfa
Standard
5,00 zł

MultiPlus
e-BC
Taryfa
Business Max
bez opłat

MultiPlus
BC
Taryfa
Standard
5,00 zł

MultiPlus
BC
Taryfa
Business Max
bez opłat

MultiPlus
FC
Taryfa
Standard
6,00 zł

MultiPlus
FC
Taryfa
Business Max
bez opłat

MultiPlus
MEDICUS
Taryfa
Standard
1,00 zł

MultiPlus
MEDICUS
Taryfa
Business Max
bez opłat

20,00 zł

bez opłat

20,00 zł

bez opłat

20,00 zł

bez opłat

20,00 zł

bez opłat

1,00 zł

8,00 zł

1,00 zł

8,00 zł

1,00 zł

8,00 zł

1,00 zł

8,00 zł

bez opłat

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł

*- Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są odpowiednio jak dla MultiKonta: e-Business Class, Business Class, First Class, Business Medicus

d) Rachunek bilansujący – MultiKredyt Biznes
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKredyt Biznes

1.

Otwarcie rachunku (oplata jednorazowa)

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku

bez opłat

3.

Likwidacja rachunku

bez opłat

4.
5.

Wydruk historii operacji na życzenie – oplata za każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za
wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc)
Wysłanie historii operacji na życzenie + poz.4

10,00 zł

6.

Wyciąg pełny na życzenie

7,00 zł

7.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą

8.

Wysłanie dokumentów listem priorytetowym

2,00 zł

bez opłat
7,00 zł
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*Opłaty i prowizje dotyczące Planu Finansowania Biznesu



Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku – 50,00 zł, pozostałe opłaty i prowizje identyczne jak dla rachunku MultiKonto Firsts Class [dla rachunków MultiPlus
(Taryfa Standard) i MultiPlus (Taryfa Business Max) prowadzonych w ramach PFB, wszystkie prowizje i opłaty pobierane są odpowiednio jak dla rachunku MultiPlus FC
(Taryfa Standard) i MultiPlus FC (Taryfa Business Max)].
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Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w placówce MultiBanku
a) Rachunek bieżący
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.

Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego *
Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego *
Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)
Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za każdy
przelew)
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego
Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie)
Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie)
Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek
Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z
tytułu składek
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu
Skarbowego
Wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika rachunku wpłaty
gotówkowej wewnętrznej**
Wykonanie przez osobę trzecią wpłaty gotówkowej
wewnętrznej
Wypłaty gotówkowe kwot mniejszych lub równych
5 000 zł *

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Prowizja za wpłaty zamknięte do wrzutni

17.
18.
19.

Opłata za bezpieczne koperty
Opłata za zgubienie karty magnetycznej do wrzutni
Opłata za zgubienie portfela depozytowego

MultiStarter
BUSINESS

MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

MultiKonto
BUSINESS
CLASS

MultiKonto
FIRST
CLASS

MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

Rachunek Funduszy
Specjalnych

3,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
2,00 zł

5,00 zł
7,00 zł
2,00 zł
4,00 zł

3,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
2,00 zł

3,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
2,00 zł

3,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
2,00 zł

3,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
2,00 zł

3,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
7,00 zł
2,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

3,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

3,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

3,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

3,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
brak funkcjonalności
brak funkcjonalności
brak funkcjonalności

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

brak funkcjonalności

0,20% min. 3,00 zł

0,25% min. 3,00 zł

0,20% min. 3,00 zł

0,20% min. 3,00 zł

0,25% min. 3,00 zł

0,20% min. 3,00 zł

0,50% od całkowitej
kwoty wypłaty, nie
mniej niż 3,00 zł

0,50% od
całkowitej kwoty
wypłaty, nie mniej
niż 3,00 zł

0,50% od całkowitej
kwoty wypłaty, nie
mniej niż 3,00 zł

0,10% min. 3,00 zł

0,10% min. 3,00 zł

0,10% min. 3,00 zł

1,00 zł/szt.
50,00 zł
65,00 zł

1,00 zł/szt
50,00 zł
65,00 zł

1,00 zł/szt.
50,00 zł
65,00 zł

0,15% min. 3,00 0,25% min. 3,00
zł
zł
0,15% min. 3,00 0,25% min. 3,00
zł
zł
0,50% od
0,50% od
całkowitej kwoty
całkowitej
wypłaty, nie
kwoty wypłaty,
mniej niż 3,00 zł
nie mniej niż
3,00 zł
0,10% min. 3,00 0,10% min. 3,00
zł
zł
1,00 zł/szt.
1,00 zł/szt.
50,00 zł
50,00 zł
65,00 zł
65,00 zł

0,20% min. 3,00 zł
0,20% min. 3,00 zł
0,50% od całkowitej
kwoty wypłaty, nie
mniej niż 3,00 zł
0,10% min. 3,00 zł
1,00 zł/szt.
50,00 zł
65,00 zł
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a) Rachunek bieżący – cd.
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

20.

Wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 20 000 zł
(dotyczy sumy dziennych wypłat dokonywanych przez Klienta
w jednej placówce, niezależnie od liczby posiadanych
rachunków)
Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w
wyznaczonym dniu

21.

MultiStarter
BUSINESS

MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

MultiKonto
BUSINESS
CLASS

0,50% od całkowitej
kwoty wypłaty

0,50% od
całkowitej kwoty
wypłaty

0,50% od całkowitej
kwoty wypłaty

0,50% od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie mniej
niż 30,00 zł

0,50% od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie mniej
niż 30,00 zł

0,50% od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie mniej
niż 30,00 zł

MultiKonto
FIRST
CLASS

MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

0,50% od
0,50% od
całkowitej kwoty całkowitej kwoty
wypłaty
wypłaty

Rachunek
Funduszy
Specjalnych
0,50% od całkowitej
kwoty wypłaty

22.

Wypłaty gotówkowe awizowane

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,50% od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie
mniej niż 30,00
zł
bez opłat

0,50% od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie
mniej niż 30,00
zł
bez opłat

0,50% od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie mniej niż
30,00 zł

23.

Utworzenie polecenia zapłaty (zarejestrowanie zgody do
obciążenia rachunku)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

24.

Odwołanie zgody do obciążenia rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

25.

Aktualizacja zgody do obciążenia rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

26

Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

27.

Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

28.

Wykonanie przelewu walutowego do innego banku
krajowego

0,35% kwoty przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)

0,35% kwoty przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

bez opłat
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a) Rachunek bieżący – cd.
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

29.

Wykonanie przelewu zagranicznego

30.

Przeliczanie bilonu:
a) w kasie :
Do 20 szt. (dziennie)
Od 21 do 50 szt. (dziennie)
Od 51 do 100 szt. (dziennie)
Pow. 100 szt. (dziennie)
b) do wrzutni (suma wpłat z 1 dnia) :
Do 20 szt. (dziennie)
Od 21 do 50 szt. (dziennie)
Od 51 do 100 szt. (dziennie)
Pow. 100 szt. (dziennie)

MultiStarter
BUSINESS

MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

MultiKonto
BUSINESS
CLASS

MultiKonto
FIRST
CLASS

MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

Rachunek
Funduszy
Specjalnych

0,35% kwoty przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)

0,35% kwoty przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min.30,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min.15,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

32.

Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji
transakcji bezgotówkowej)
Wykonanie przelewu SEPA

20,00 zł1)

20,00 zł1)

20,00 zł1)

20,00 zł1)

20,00 zł1)

20,00 zł1)

33.

Przyjęcie przelewu SEPA

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

31.

*- opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.
**- opłata nie obowiązuje w placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w placówkach, które nie posiadają wpłatomatu
Uwaga do punktu 1i 5: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
1)
- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł
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b) Rachunek lokacyjny (opłaty pobierane w ciężar rachunku bieżącego)
Lp.

1.
2.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji
transakcji bezgotówkowej)

Dla posiadacza
rachunku
MultiStarter
BUSINESS
bez opłat
1,00 zł

Dla posiadacza
Dla posiadacza
rachunku
rachunku
MultiKonto
MultiKonto
e-BUSINESS CLASS BUSINESS CLASS
bez opłat
1,00 zł

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto FIRST
CLASS

Dla posiadacza rachunku
MultiKonto BUSINESS
MEDICUS

bez opłat
1,00 zł

bez opłat.
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)

c) Rachunek pomocniczy*
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zmiana nazwy rachunku
Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego **
Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego **
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego
Wypłaty gotówkowe**

7.

Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty

8.

Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji
transakcji bezgotówkowej)
Wykonanie przelewu SEPA
Przyjęcie przelewu SEPA

9.
10.

MultiPlus
e-BC
Taryfa
Standard
2,00 zł

MultiPlus
e-BC
Taryfa
Business Max
2,00 zł

MultiPlus
BC
Taryfa
Standard
2,00 zł

MultiPlus
BC
Taryfa
Business Max
2,00 zł

MultiPlus
FC
Taryfa
Standard
2,00 zł

MultiPlus
FC
Taryfa
Business Max
2,00 zł

MultiPlus
MEDICUS
Taryfa
Standard
2,00 zł

MultiPlus
MEDICUS
Taryfa
Business Max
2,00 zł

5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,50% od
kwoty nie
mniej niż
3,00 zł – dla
kwot
mniejszych
lub równych
5000,00 zł
bez opłat

7,00 zł
10,00 zł
7,00 zł
10,00 zł
0,50% od kwoty
nie mniej niż
3,00 zł

5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
0,50% od kwoty
nie mniej niż
3,00 zł

3,00 zł
5,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
0,50% od
kwoty nie
mniej niż 3,00
zł – dla kwot
mniejszych lub
równych
5000,00 zł

5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
0,50% od kwoty
nie mniej niż
3,00 zł

8,00 zł

3,00 zł
5,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
0,50% od
kwoty nie
mniej niż
3,00 zł – dla
kwot
mniejszych
lub równych
5000,00 zł
bez opłat

5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
0,50% od kwoty
nie mniej niż
3,00 zł

8,00 zł

3,00 zł
5,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
0,50% od
kwoty nie
mniej niż
3,00 zł – dla
kwot
mniejszych
lub równych
5000,00 zł
bez opłat

8,00 zł

bez opłat

8,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

*- Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są odpowiednio jak dla MultiKonta: e-Business Class, Business Class, First Class, Business Medicus
**- opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.
Uwaga do punktu 2 i 4: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
1)
- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł
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Opłaty i prowizje pobierane za operacje realizowane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu:
- sieci Internet
a) Rachunek bieżący
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

MultiStarter
BUSINESS

MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

MultiKonto
BUSINESS
CLASS

MultiKonto
FIRST
CLASS

MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

Rachunek
Funduszy
Specjalnych

Opłata za rejestrację usługi MultiTransfer
Opłata za modyfikację usługi MultiTransfer
Miesięczna opłata za korzystanie z usługi MultiTransfer
Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego
Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego
Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)
Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za każdy przelew)
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego
Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie)
Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie)
Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek
Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z tytułu składek
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu Skarbowego
Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty
Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty
Wykonanie przelewu zagranicznego

brak funkcjonalności
brak funkcjonalności
brak funkcjonalności

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
bez opłat
1,50 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
1,50 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
bez opłat
0,30zł
bez opłat
0,50 zł
bez opłat
0,30 zł
bez opłat
0,50 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
bez opłat
bez opłat*
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat*
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

brak funkcjonalności
brak funkcjonalności
brak funkcjonalności

Wykonanie przelewu walutowego do innego banku krajowego

0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)

19.

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

20.

Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej autoryzacji
transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji transakcji bezgotówkowej)
Wykonanie przelewu SEPA
Przyjęcie przelewu SEPA

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

21.
22.

bez opłat
1,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)

bez opłat
0,50 zł
bez opłat
0,50 zł
bez opłat
0,50 zł
bez opłat
0,50 zł
brak funkcjonalności
brak funkcjonalności
brak funkcjonalności
brak funkcjonalności

bez opłat
bez opłat

0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)

Uwaga do punktu 4 i 8: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
*- brak opłaty dla pierwszych 100 (stu) przelewów w danym miesiącu, za każdy następny zostanie pobrana opłata w wysokości 0,50 zł (przelewy zewnętrzne dowolne i zdefiniowane wykonywane przez Internet i AST są
sumowane razem)
1)
- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł
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b) Rachunek lokacyjny (opłaty pobierane w ciężar rachunku bieżącego)
Lp.

1.
2.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Dla posiadacza
rachunku

Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji
transakcji bezgotówkowej)

MultiStarter
BUSINESS
bez opłat
bez opłat

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
e-BUSINESS CLASS

Dla posiadacza
rachunku MultiKonto
BUSINESS CLASS

Dla posiadacza
rachunku MultiKonto
FIRST CLASS

Dla posiadacza
rachunku MultiKonto
BUSINESS MEDICUS

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)

c) Rachunek pomocniczy*
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MultiPlus
e-BC
Taryfa
Standard

Zmiana nazwy rachunku
Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego
Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego
Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek
Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z
tytułu składek
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu
Skarbowego
Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty

1,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

MultiPlus
e-BC
Taryfa
Business
Max
1,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

MultiPlus
BC
Taryfa
Standard

MultiPlus
FC
Taryfa
Standard

1,00 zł
bez opłat
0,50 zł
bez opłat
0,50 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

MultiPlus
BC
Taryfa
Business
Max
1,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

1,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

MultiPlus
FC
Taryfa
Business
Max
1,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

MultiPlus MultiPlus
MEDICUS MEDICUS
Taryfa
Taryfa
Standard
Business
Max
1,00 zł
1,00 zł
bez opłat
5,00 zł
1,00 zł
8,00 zł
bez opłat
5,00 zł
1,00 zł
8,00 zł
bez opłat
10,00 zł
bez opłat
10,00 zł
bez opłat
10,00 zł

bez opłat

10,00 zł

bez opłat

10,00 zł

bez opłat

10,00 zł

bez opłat

10,00 zł

bez opłat

8,00 zł

bez opłat

8,00 zł

bez opłat

8,00 zł

bez opłat

8,00 zł

Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej autoryzacji
transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji transakcji
bezgotówkowej)
Wykonanie przelewu SEPA
Przyjęcie przelewu SEPA

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

*- Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są odpowiednio jak dla MultiKonta: e-Business Class, Business Class, First Class, Business Medicus

Uwaga do punktu 2 i 4: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
1)

- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł
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- automatycznego serwisu telefonicznego (AST)
a) Rachunek bieżący
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.

MultiStarter
BUSINESS

MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

MultiKonto
BUSINESS
CLASS

MultiKonto
FIRST CLASS

MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

Rachunek
Funduszy
Specjalnych

Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

0,50 zł

1,50 zł

0,30 zł

bez opłat*

0,50 zł

0,50 zł

Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
*- brak opłaty dla pierwszych 100 (stu) przelewów w danym miesiącu, za każdy następny zostanie pobrana opłata w wysokości 0,50 zł (przelewy zewnętrzne dowolne i zdefiniowane wykonywane przez Internet i AST są
sumowane razem)

b) Rachunek lokacyjny (opłaty pobierane w ciężar rachunku bieżącego)
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Dla posiadacza
rachunku
MultiStarter
BUSINESS

1.

Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

Dla posiadacza
Dla posiadacza
rachunku
rachunku
MultiKonto
MultiKonto
e-BUSINESS CLASS BUSINESS CLASS

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto FIRST
CLASS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

bez opłat

bez opłat

Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)

c) Rachunek pomocniczy*
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiPlus
e-BC
Taryfa
Standard

1.

Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

2.

Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

MultiPlus
BC
Taryfa
Standard

bez opłat

MultiPlus
e-BC
Taryfa
Business
Max
5,00 zł

MultiPlus
FC
Taryfa
Standard

bez opłat

MultiPlus
BC
Taryfa
Business
Max
5,00 zł

1,00 zł

8,00 zł

MultiPlus
MEDICUS
Taryfa
Standard

bez opłat

MultiPlus
FC
Taryfa
Business
Max
5,00 zł

bez opłat

MultiPlus
MEDICUS
Taryfa
Business
Max
5,00 zł

0,50 zł

8,00 zł

bez opłat

8,00 zł

0,50 zł

8,00 zł

*- Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są odpowiednio jak dla MultiKonta: e-Business Class, Business Class, First Class, Business Medicus

Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
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Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji przez operatora Biura Obsługi Telefonicznej (MULTILINIA)
a) Rachunek bieżący
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.

13.
14.
15.

Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego *
Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego *
Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)
Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za każdy
przelew)
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego
Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie)
Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie)
Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek
Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z
tytułu składek
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu
Skarbowego
Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty
Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty
Wykonanie przelewu zagranicznego

16.

Wykonanie przelewu walutowego do innego banku krajowego

17.

Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji
transakcji bezgotówkowej)
Wykonanie przelewu SEPA
Przyjęcie przelewu SEPA

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MultiStarter
BUSINESS

MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

MultiKonto
BUSINESS
CLASS

MultiKonto
FIRST CLASS

MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

Rachunek
Funduszy
Specjalnych

bez opłat
2,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

bez opłat
2,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

bez opłat
2,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

bez opłat
2,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

bez opłat
2,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

bez opłat
1,50 zł
1,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

bez opłat
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

bez opłat
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

bez opłat
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

bez opłat
1,50 zł
1,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

bez opłat
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
brak funkcjonalności
brak funkcjonalności
brak funkcjonalności

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

brak funkcjonalności

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)

0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)
0,35% kwoty
przelewu (min.20,00
zł maks.200,00 zł)

0,35% kwoty przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)
0,35% kwoty przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł)

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

1,00 zł

20,00 zł1)
18.
bez opłat
19.
*- opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.

0,35% kwoty
przelewu
(min.20,00 zł
maks.200,00 zł
1,00 zł
20,00 zł1)
bez opłat

Uwaga do punktu 1i 5: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
1)
- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł
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b) Rachunek lokacyjny (opłaty pobierane w ciężar rachunku bieżącego)
Lp.

1.
2.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Dla posiadacza
rachunku MultiStarter

Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji
transakcji bezgotówkowej)

BUSINESS

Dla posiadacza
rachunku MultiKonto
e-BUSINESS CLASS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS CLASS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto FIRST
CLASS

Dla posiadacza
rachunku MultiKonto
BUSINESS MEDICUS

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)

c) Rachunek pomocniczy*
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiPlus
e-BC
Taryfa
Standard

1.
2.
3.
4.
5.

Zmiana nazwy rachunku
Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego**
Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego**
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

6.
7.
8.
9.
10.

Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek
Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z tytułu składek
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu Skarbowego
Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty

11.

Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej autoryzacji
transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji transakcji
bezgotówkowej)
Wykonanie przelewu SEPA
Przyjęcie przelewu SEPA

12.
13.

MultiPlus
BC
Taryfa
Standard

2,00 zł
bez opłat
2,00 zł
bez opłat
1,00 zł

MultiPlus
e-BC
Taryfa
Business
Max
2,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
8,00 zł

MultiPlus
FC
Taryfa
Standard

2,00 zł
bez opłat
2,00 zł
bez opłat
1,00 zł

MultiPlus
BC
Taryfa
Business
Max
2,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
8,00 zł

MultiPlus
MEDICUS
Taryfa
Standard

2,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
1,00 zł

MultiPlus
FC
Taryfa
Business
Max
2,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
8,00 zł

2,00 zł
bez opłat
2,00 zł
bez opłat
1,50 zł

MultiPlus
MEDICUS
Taryfa
Business
Max
2,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
8,00 zł

2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
bez opłat

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
8,00 zł

2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
bez opłat

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
8,00 zł

2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
bez opłat

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
8,00 zł

2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
bez opłat

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
8,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

20,00 zł1)
bez opłat

*- Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są odpowiednio jak dla MultiKonta: e-Business Class, Business Class, First Class, Business Medicus
**- opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.
Uwaga do punktu 2 i 4: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
1)
- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł

101/140

II. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
1.1

Prowizja za rozpatrzenie wniosku
Prowizja za rozpatrzenie przeniesienia limitu
kredytu z innego Banku

2.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku przy
odnowieniu kredytu
Za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
Za udzielenie kredytu w drodze przeniesienia
limitu z innego Banku
Prowizja od zaangażowania naliczana w
przypadku niewykorzystywania minimum
50% dostępnego limitu kredytu
Prowizja za odnowienie kredytu
Prowizja za przyznanie wyższego limitu
kredytu (liczona od kwoty, o którą
podwyższany jest limit)
Za aneks do Umowy kredytu

3.
3.1
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Za zaświadczenie o spłacie limitu kredytu
Promesa/zaświadczenie o zdolności
kredytowej

10.
11.
12.

Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za restrukturyzację zadłużenia*

13.

Za ubezpieczenie spłaty kredytu
(pomostowe):
a) za pierwsze 12 miesięcy (opłata
jednorazowa, płatna z góry),
b) za kontynuację na dalsze 12 miesięcy
(opłata jednorazowa, płatna z góry),
c) za podwyższenie kwoty kredytu za
pierwsze 12 miesięcy (opłata jednorazowa,
płatna z góry)
Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam
bezpiecznie”:
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100
(produkt przeznaczony wyłącznie dla
Klientów posiadających w Banku kredyt
zabezpieczony hipoteką na nieruchomości,
którzy przystąpią lub posiadają aktywne
ubezpieczenie nieruchomości w BRE
Ubezpieczenia TUiR SA.)

14.

MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS
0,20% min. 50,00
zł
0,10% - 0,20%
min. 50,00 zł
bez opłat

MultiKonto
BUSINESS
CLASS
0,20% min.
50,00 zł
0,10% - 0,20%
min. 50,00 zł
bez opłat

MultiKonto
FIRST CLASS

MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS
bez opłat
0,10% - 0,20%
min. 50,00 zł

0,20% min. 50,00
zł
0,10% - 0,20%
min. 50,00 zł
bez opłat

1,00% - 4,00%

1,00% - 4,00%

1,00% - 4,00%

1,00% - 4,00%

1,00% - 4,00%
3,00%

1,00% - 4,00%
3,00%

1,00% - 4,00%
3,00%

1,00% - 4,00%
2,00%

1,00% - 4,00%
1,00% - 4,00%

1,00% - 4,00%
1,00%-4,00%

1,00% - 4,00%
1,00%-4,00%

1,00% - 4,00%
1,00%-4,00%

0,20% od kwoty
limitu, min.50,00
zł
10,00 zł
max. 2,00% od
kwoty kredytu,
min. 100,00 zł

0,20% od kwoty
limitu, min.50,00
zł
10,00 zł
max. 2,00% od
kwoty kredytu,
min. 100,00 zł

0,20% od kwoty
limitu, min.50,00
zł
10,00 zł
max. 2,00% od
kwoty kredytu,
min. 100,00 zł

0,20% od kwoty
limitu, min.50,00
zł
10,00 zł
max. 2,00% od
kwoty kredytu,
min. 100,00 zł

bez opłat

20,00 zł
70,00 zł
0,00 zł – 100,00 zł

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
0,00 zł – 100,00 0,00 zł – 100,00 zł 0,00 zł – 100,00 zł
zł
1,00 % od
1,00 % od
1,00 % od
1,00 % od
udzielonego limitu
udzielonego
udzielonego limitu udzielonego limitu
kredytu
limitu kredytu
kredytu
kredytu
1,00% od kwoty
1,00% od kwoty
1,00% od kwoty
1,00% od kwoty
aktualnego limitu aktualnego limitu aktualnego limitu aktualnego limitu
kredytu
kredytu
kredytu
kredytu
1,00% od kwoty
1,00% od kwoty
1,00% od kwoty
1,00% od kwoty
podwyższenia
podwyższenia
podwyższenia
podwyższenia
limitu
limitu
limitu
limitu
16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

* - decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD,

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

III. PLAN FINANSOWANIA BIZNESU
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Prowizja za rozpatrzenie wniosku/podwyższenie wniosku
Prowizja za udzielenie kredytu
Prowizja za podwyższenie kwoty limitu kredytu
Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

5.

Za sporządzenie aneksu do Umowy kredytowej na wniosek
klienta:
- za aneks z tytułu obniżenia limitu i zmianę harmonogramu
redukcji
- za wcześniejsza spłatę limitu i zmianę harmonogramu
redukcji ( od kwoty przedterminowej spłaty limitu)
- zmiana terminu wypłaty transz
- zmiana zakresu transz i terminu wypłaty,
- zmiana zabezpieczenia,
- pozostałe zmiany
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za restrukturyzację zadłużenia*
Za ubezpieczenie spłaty kredytu (pomostowe) zabezpieczonego
hipoteką**:
a) za pierwsze 12 miesięcy (opłata jednorazowa, płatna z góry),
b) za kontynuację na dalsze 12 miesięcy (opłata jednorazowa,
płatna z góry),
c) za podwyższenie kwoty kredytu za pierwsze 12 miesięcy
(opłata jednorazowa, płatna z góry)
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych
gotowych od ognia i innych zdarzeń losowych
(Opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia równej
wartości nieruchomości)***
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych
będących w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń
losowych
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równej
docelowej wartości nieruchomości)***
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych lub
komercyjno-mieszkalnych gotowych i w budowie
od ognia i innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia równej
wartości nieruchomości )***
Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”:
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100
(produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów posiadających
w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości,
którzy przystąpią lub posiadają aktywne ubezpieczenie
nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR SA.)

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Wysokość opłaty lub prowizji
bez opłat
2,00% - 4,00%
2,00% (od kwoty podwyższanej)
max. 2,00% od kwoty kredytu,
min. 500,00 zł

0,20% limitu, min. 100,00 zł

20,00 zł
70,00 zł
0,00 zł – 200,00 zł
1,00 % od udzielonego limitu kredytu
1,00% od kwoty aktualnego limitu kredytu
1,00% od kwoty podwyższenia limitu
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

* - decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD
** - pod warunkiem, że minimum 50% limitu kredytu jest zabezpieczone hipoteką
***-opłaty pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi lub
odsetkowymi
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IV. KREDYTY:
a) Kredyt obrotowy
Lp.
1.
2a).
2b).
3a).
3b)

4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Za rozpatrzenie wniosku
Za udzielenie kredytu
Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat
Kredytu Krótkoterminowego dla Firm
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z
Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego
dla Firm
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu
Za aneks do Umowy
Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej
Za zaświadczenie o spłacie kredytu
Za podwyższenie kwoty kredytu
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za restrukturyzację zadłużenia*
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych
gotowych od ognia i innych zdarzeń losowych
(Opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia
równej wartości nieruchomości)**
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych
będących w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń
losowych
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia
równej docelowej wartości nieruchomości)**
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych lub
komercyjno-mieszkalnych gotowych i w budowie od ognia
i innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia
równej wartości nieruchomości )**
Za Ubezpieczenie spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego
dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub
nieszczęśliwego wypadku (opłata płatna jednorazowo w
dniu uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu)
Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”:
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100
(produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów
posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na
nieruchomości, którzy przystąpią lub posiadają aktywne
ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR
SA.)

Wysokość opłaty lub prowizji
0,20% min. 50,00 zł
1,00% - 4,00%
0,00% - 4,00%
0,25% od kwoty przedterminowej spłaty, min. 50,00 zł
bez opłat
0,25% od kwoty przedterminowej spłaty, min. 50,00 zł
0,25% od kwoty pozostałej do spłaty, min. 50,00 zł
max. 2,00% od kwoty kredytu
min. 100,00 zł
10,00 zł
1,00%
20,00 zł
70,00 zł
0,00 zł – 200,00 zł
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota kredytu (z
wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze
ubezpieczenie)

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

* - decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
**- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami
kredytowymi lub odsetkowymi
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b) Pożyczka
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

1.
2.

Za rozpatrzenie wniosku
Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

3a).
3b).

Za udzielenie pożyczki
Za udzielenie pożyczki z Ubezpieczeniem Spłaty Rat
Kredytu Krótkoterminowego dla Firm
Za aneks do Umowy
Za zaświadczenie o spłacie pożyczki
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę pożyczki
Za wcześniejszą (częściową) spłatę pożyczki
Za wydanie zaświadczenia o pożyczce
Za wydanie opinii o pożyczce
Za restrukturyzację zadłużenia*
Za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego
dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub
nieszczęśliwego wypadku (opłata pobierana jednorazowo w
dniu uruchomienia pożyczki)

50,00 zł
max. 2,00% od kwoty pożyczki
min. 100,00 zł
1,00% - 4,00%
0,00% - 4,00%

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0,25% od kwoty pozostałej do spłaty, min. 50,00 zł
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
20,00 zł
70,00 zł
0,00 zł - 100,00 zł
0,15% x liczba miesięcy pożyczki x kwota pożyczki (z
wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze
ubezpieczenie)

* - decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD
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c) Kredyt inwestycyjny
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Za rozpatrzenie wniosku*/ za rozpatrzenie podwyższenia*

2a).
2.b)
3a).

Za udzielenie kredytu
Za podwyższenie kwoty kredytu
Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu
Długoterminowego dla Firm
Za podwyższenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu
0,00% - 4,00% od kwoty podwyższenia
Długoterminowego dla Firm
Za aneks do Umowy kredytowej**
100,00 zł – 500,00 zł
Za zaświadczenie o spłacie kredytu
10,00 zł
Za zawiadomienie o niedopłacie
10,00 zł
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu***
0,25%
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem
bez opłat
Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu***
0,25%
Przewalutowanie**** kredytu na wniosek klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy),
bez opłat
- za kolejne
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100,00
zł
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
20,00 zł
Za wydanie opinii o kredycie
70,00 zł
Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej
max. 2,00% od kwoty kredytu,
min. 500,00 zł
Za restrukturyzację Umowy kredytowej*****
0,00 zł – 500,00 zł
Bezobciążeniowe wydzielenie działki
200,00 zł
Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów
100,00 zł
Umowy kredytowej
Przejęcie długu*****
100,00 zł – 500,00 zł
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych gotowych
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
od ognia i innych zdarzeń losowych
(Opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia równej
wartości nieruchomości******

3b).
4.
5.
6.
7a).
7b).
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wysokość opłaty lub prowizji
0,20% min.200,00 zł/
0,20 % min 200,00 zł od kwoty podwyższenia
1,00% - 4,00%
1,00% - 4,00% od kwoty podwyższenia
0,00% - 4,00%
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c) Kredyt inwestycyjny – cd.
Lp.
18.

19.

20.

21.

22.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Wysokość opłaty lub prowizji
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych będących w
0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równej
docelowej wartości nieruchomości) ******
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych lub
0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
komercyjno-mieszkalnych gotowych i w budowie od ognia i
innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia równej
wartości nieruchomości ******
Za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm
w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych,
a/ 1,50% od łącznej kwoty kredytu
pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze
wypadku
ubezpieczenie)
a/ za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata jednorazowa
płatna z góry w dniu uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy),
b/ 4,00% od miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej
b/ za kolejne miesiące (opłata miesięczna)
lub odsetkowej
Za podwyższenie Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu
Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego
zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w
wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu
a/ 1,50% od kwoty podwyższenia kredytu (z
podwyższenia kredytu
wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty
uzupełniającej ) pomnożona ( liczba dni upływających
a/ dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia
od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego
uruchomienia kredytu - opłata uzupełniająca płatna jednorazowo
okresu ubezpieczenia) i podzielona przez 730 dni1)
1)
w dniu podwyższenia
ilość dni w okresie 24 miesięcy kredytowania/ubezpieczenia
b/ Dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia kredytu -opłata miesięczna od podwyższonej raty
kapitałowo-odsetkowej
Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”:
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100
(produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów posiadających w
Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy
przystąpią lub posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w
BRE Ubezpieczenia TUiR SA.)

b/ 4,00% od podwyższonej miesięcznej raty
kapitałowo-odsetkowej
16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

*- w przypadku odmowy kredytu 200 zł.
**- za zmianę oprocentowania na stawkę opartą na LIBOR/WIBOR 200, 00 zł, w pozostałych przypadkach decyzje o wysokości opłaty podejmuje
Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
***- opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu.
****- przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania.
*****- decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
******- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami
kredytowymi lub odsetkowymi
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d) Kredyt VAT powiązany z Kredytem inwestycyjnym
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

1.

Za rozpatrzenie wniosku

2.

Za udzielenie kredytu

3.

Za podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia)

4.

Za aneks do Umowy kredytowej*

5.

Za zaświadczenie o spłacie kredytu

10,00 zł

6.

Za zawiadomienie o niedopłacie

10,00 zł

7.

8.

Przewalutowanie** kredytu na wniosek klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy),
bez opłat
- za kolejne
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100,00
zł
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
20,00 zł

9.

Za wydanie opinii o kredycie

10.

Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

11.

Za restrukturyzację Umowy kredytowej***

12.

Bezobciążeniowe wydzielenie działki

200,00 zł

13.

Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów
Umowy kredytowej

100,00 zł

14.

Przejęcie długu***

bez opłat
1,00% - 4,00%
1,00%
100,00 zł – 500,00 zł

70,00 zł
max. 2,00% od kwoty kredytu,
min. 500,00 zł
0,00 zł – 500,00 zł

100,00 zł – 500,00 zł

*- za zmianę oprocentowania na stawkę opartą na LIBOR/WIBOR 200, 00 zł, w pozostałych przypadkach decyzje o wysokości opłaty podejmuje
Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
**- przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania.
***- decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
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e) Kredyt na zakup środków transportu
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Za udzielenie kredytu*

2.

Koszty restrukturyzacji umowy

3.

Promesa kredytowa

4.

Przewalutowanie** kredytu na wniosek klienta :
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia
umowy),

Wysokość opłaty lub prowizji
3,00%-5,00%
50,00 zł – 150,00 zł
0,00 zł - 50,00 zł
bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100,00 zł

- za kolejne
5.

Za wydanie zaświadczenia o kredycie

30,00 zł

6.

Za wydanie opinii o kredycie

70,00 zł

7.

Za sporządzenie aneksu do kredytu z tytułu zmiany przedmiotu
kredytowania (środka transportu) bez podwyższenia kwoty
kredytu

8.

Podwyższenie kwoty kredytu***

9.

Wcześniejsza spłata kredytu (dotyczy kredytów udzielonych za
pośrednictwem Fiolet – PDK SA od 02.03.2009 r.)****
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
zachorowania -dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili
składania wniosku kredytowego
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet –
PDK SA)
Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet
MultiBezpieczny w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego
wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania - dotyczy
przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet –
PDK SA)

10.

11.

100 zł
0,50 %-5,00 %
2,00%
0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę
składki za niniejsze ubezpieczenie)

2,50% od miesięcznej raty kredytu

*- Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez pośredników oraz u dealerów kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 0,00%-5,00%.,
**- Przewalutowanie wg. kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku S.A. obowiązującego w dniu przewalutowania
***- od kwoty podwyższenia
****- od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000,00 zł
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f) Kredyt na zakup środków transportu (o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony)
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3a).
3b).

Za rozpatrzenie wniosku *
Promesa kredytowa
Za udzielenie kredytu
Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu
Krótkoterminowego dla Firm
Za aneks do Umowy kredytowej na życzenie klienta z tytułu:

4.

Wysokość opłaty lub prowizji
0,20% min.100,00 zł
100,00 zł
1,00% - 2,00%
0,00% -2,00%
0,25% min. 50,00 zł

- za zmianę harmonogramu uruchamiania transz (od transzy),
- za prolongatę spłaty kredytu powyżej 1 m-ca (od kwoty
prolongowanej)

5.
6.
7a).
7b).
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Za zaświadczenie o spłacie kredytu
Za zawiadomienie o niedopłacie
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu**
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem
Spłaty Rat Kredytu krótkoterminowego dla Firm
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu**
Przewalutowanie*** kredytu na wniosek klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia
umowy),
- za kolejne
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za restrukturyzację zadłużenia****
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych gotowych
od ognia i innych zdarzeń losowych
(Opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia równej
wartości nieruchomości*****

10,00 zł
10,00 zł
0,25%
bez opłat
0,25%
bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100,00 zł
20,00 zł
70,00 zł
0,00 zł – 100,00 zł
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
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f) Kredyt na zakup środków transportu – cd. (o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony)
Lp.
14.

15.

16.

17.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych będących
w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równej
docelowej wartości nieruchomości)*****
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych lub
komercyjno-mieszkalnych gotowych i w budowie od ognia i
innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia równej
wartości nieruchomości )*****
Za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla
Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub
nieszczęśliwego wypadku (opłata płatna jednorazowo w dniu
uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu)
Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”:
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100
(produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów posiadających w
Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy
przystąpią lub posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości
w BRE Ubezpieczenia TUiR SA.)

Wysokość opłaty lub prowizji
0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota kredytu (z
wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze
ubezpieczenie)

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

*- w przypadku odmowy kredytu 100 zł.
** -opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu.
*** - Przewalutowanie wg.kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania.
****-- decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
*****- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami
kredytowymi lub odsetkowymi
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g) MultiKredyt Europejski
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

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

Za rozpatrzenie wniosku *
Za udzielenie kredytu
Za podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia)
Za zaświadczenie o spłacie kredytu
Za zawiadomienie o niedopłacie
Za wydanie promesy kredytowej
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu w części
pomostowej**
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu w części
pomostowej**
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu w części
inwestycyjnej**
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu w części
inwestycyjnej**
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za sporządzenie Aneksu do Umowy kredytowej ***
Restrukturyzacja kredytu ****
Bezobciążeniowe wydzielenie działki
Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów
Umowy kredytowej
Przejęcie długu****
Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i
użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych
(składka pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia równej
wartości nieruchomości)*****
Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy
budynków i lokali mieszkalnych
(składka pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równej
docelowej wartości nieruchomości)*****
Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”:
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100
(produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów posiadających w
Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy
przystąpią lub posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w
BRE Ubezpieczenia TUiR SA.)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Wysokość opłaty lub prowizji
0,50% min.200,00 zł
2,00%
1,00%
10,00 zł
10,00 zł
150,00 zł
bez opłat
bez opłat
1,00 %
1,00 %
10,00 zł
70,00 zł
100,00 zł - 500,00 zł
0,00 zł - 500,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł
0,0065%

0,01%

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

* - w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej prowizja od udzielenia kredytu pomniejszana jest o prowizję za rozpatrzenie
wniosku
** - opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu.
*** -za zmianę oprocentowania na stawkę opartą na LIBOR/WIBOR 200, 00 zł, w pozostałych przypadkach decyzje o wysokości opłaty podejmuje
Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
****- decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
*****- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami
kredytowymi lub odsetkowymi
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h) Kredyt VAT powiązany z MultiKredytem Europejskim
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

1.

Za rozpatrzenie wniosku

2.

Za udzielenie kredytu

2,00%

3.

Za podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia)

1,00%

4.

Za zaświadczenie o spłacie kredytu

10,00 zł

5.

Za zawiadomienie o niedopłacie

10,00 zł

6.

Za wydanie promesy kredytowej

150,00 zł

7.

Za wydanie zaświadczenia o kredycie

10,00 zł

8.

Za wydanie opinii o kredycie

70,00 zł

9.

Za sporządzenie Aneksu do Umowy kredytowej *

10.

Restrukturyzacja kredytu **

11.

Bezobciążeniowe wydzielenie działki

200,00 zł

12.

Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów
Umowy kredytowej

100,00 zł

13.

Przejęcie długu**

bez opłat

100,00 zł - 500,00 zł
0,00 zł - 500,00 zł

100,00 zł – 500,00 zł

* -za zmianę oprocentowania na stawkę opartą na LIBOR/WIBOR 200, 00 zł, w pozostałych przypadkach decyzje o wysokości opłaty podejmuje
Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
**- decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
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i) MultiKredyt Biznes
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku/ za rozpatrzenie podwyższenia

2.

Prowizja za udzielenie kredytu/za podwyższenie kredytu

3a).

Za udzielenie Kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu
Długoterminowego dla Firm
Za podwyższenie kredytu z ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu
Długoterminowego dla Firm
Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

3b)
4.
5.
6.
7.
8a).
8b).
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Za aneks do Umowy kredytowej*
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu**
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem
Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu**
Za przewalutowanie*** kredytu na wniosek klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia
umowy),
- za kolejne
Za restrukturyzację zadłużenia na wniosek klienta bądź
Banku****
Za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu
Bezobciążeniowe wydzielenie działki
Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów
umowy kredytowej
Przejęcie długu ****
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych gotowych
od ognia i innych zdarzeń losowych
(Opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia równej
wartości nieruchomości*****
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych będących
w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równej
docelowej wartości nieruchomości)*****
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych lub
komercyjno-mieszkalnych gotowych i w budowie od ognia i
innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia równej
wartości nieruchomości )*****

Wysokość opłaty lub prowizji
bez opłat
2,00% - 4,00%/2,00 - 4,00% od kwoty podwyższenia
0,00% - 4,00%
0,00% - 4,00% od kwoty podwyższenia
max. 2,00% od kwoty kredytu,
min. 500,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł
20,00 zł
70,00 zł
0,25%
bez opłat
0,25%
bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 50,00 zł

0,00 zł – 500,00 zł
10,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
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i) MultiKredyt Biznes – cd.
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

19.

Za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego
dla Firm zakresie poważnego zachorowania, operacji
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub
nieszczęśliwego wypadku
a/ za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata
jednorazowa płatna z góry w dniu uruchomienia kredytu
lub pierwszej transzy),
b/ za kolejne miesiące (opłata płatna miesięcznie )
Za podwyższenie Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu
Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego
zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu
w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu
podwyższenia kredytu
a/ dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od
dnia uruchomienia kredytu - opłata uzupełniająca płatna
jednorazowo w dniu podwyższenia

20.

Wysokość opłaty lub prowizji
a/ 1,50% od łącznej kwoty kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za
niniejsze ubezpieczenie)
b/ 4,00% od miesięcznej raty kapitałowoodsetkowej lub odsetkowej

a/ 1,50% od kwoty podwyższenia kredytu (z
wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty
uzupełniającej ) pomnożona ( liczba dni
upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona
przez 730 dni1)
1))

b/ Dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia kredytu -opłata miesięczna od
podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej
21.

Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”:
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100
(produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów
posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na
nieruchomości, którzy przystąpią lub posiadają aktywne
ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR
SA.)

ilość dni w okresie 24 miesięcy
kredytowania/ubezpieczenia

b/ 4,00% od podwyższonej miesięcznej raty
kapitałowo-odsetkowej
16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

*- za zmianę oprocentowania na stawkę opartą na LIBOR/WIBOR 200, 00 zł, w pozostałych przypadkach decyzje o wysokości opłaty podejmuje
Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
**- opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu,
***- przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania,
****- decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD
*****- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami
kredytowymi lub odsetkowymi
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j) Kredyt VAT powiązany z MultiKredytem Biznes
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku
Prowizja za udzielenie kredytu/podwyższenie kredytu
Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

4.
5.
6.
7.

Za aneks do Umowy kredytowej *
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za przewalutowanie** kredytu na wniosek klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia
umowy),
- za kolejne
Za restrukturyzację zadłużenia na wniosek klienta bądź Banku***
Za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu
Bezobciążeniowe wydzielenie działki
Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów
umowy kredytowej
Przejęcie długu ***
Za wcześniejszą spłatę kredytu

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wysokość opłaty lub prowizji
bez opłat
2,00% - 4,00%
max. 2,00% od kwoty kredytu,
min. 500,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł
20,00 zł
70,00 zł
bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 50,00 zł

0,00 zł – 500,00 zł
10,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł
bez opłat

*- za zmianę oprocentowania na stawkę opartą na LIBOR/WIBOR 200, 00 zł, w pozostałych przypadkach decyzje o wysokości opłaty podejmuje
Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
**- przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania,
***- decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD

116/140

V. KARTY:
a) KARTA VISA BUSINESS ELECTRON
Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

MultiKonto:
e-Business
Class,
Business
Class,
Business
Medicus,
MultiStarter
Business

MultiKonto
First Class

Plan
Finansowania
Biznesu

MultiPlus:
(Taryfa
Standard):
e-BC,
BC,
FC,
MEDICUS,
PFB

MultiPlus
(Taryfa
Business
Max):
e-BC,
BC,
FC,
MEDICUS,
PFB

1.

Opłata za wydanie karty głównej

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2.

Opłata za wydanie karty dodatkowej

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3.

Roczna opłata za kartę główną

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4.

Roczna opłata za kartę dodatkową

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5.

Miesięczna opłata za kartę główną

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

6.

Miesięczna opłata za kartę dodatkową

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

7.

Opłata za duplikat karty

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

8.

Opłata za zastrzeżenie karty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

9.

Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na
rachunku (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych
w funkcjonalność sprawdzania salda)

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

10.

Pakiet Bezpieczna Karta – opłata miesięczna za każdą kartę
objętą ubezpieczeniem
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

11.

13.

Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu
transakcyjnego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji

14.

Prowizja od transakcji bezgotówkowych*

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

15.

Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach MultiBanku

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

3% min 4,00 zł

16.

Opłata za cashback (wypłatę gotówki w kasie placówki
handlowo – usługowej) w Polsce
Opłata za ekspresową wysyłkę Karty

0,50 zł1)

0,50 zł1)

0,50 zł1)

0,50 zł1)

3% min 4,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

3% min 4,00 zł

3,00% min.
5,00 zł
3,00% min.
9,50 zł
3,00% min.
10,00 zł
3,00% min.
10,00 zł
Równowartość
100 USD
10,00 zł

3,00% min.
5,00 zł
3,00% min.
9,50 zł
3,00% min.
10,00 zł
3,00% min.
10,00 zł
Równowartość
100 USD
10,00 zł

3,00% min. 5,00
zł
3,00% min. 9,50
zł
3,00% min.
10,00 zł
3,00% min.
10,00 zł
Równowartość
100 USD
10,00 zł

3,00% min.
5,00 zł
3,00% min.
9,50 zł
3,00% min.
10,00 zł
3,00% min.
10,00 zł
Równowartość
100 USD
10,00 zł

3,00% min. 5,00
zł
3,00% min. 9,50
zł
3,00% min.
10,00 zł
3,00% min.
10,00 zł
Równowartość
100 USD
10,00 zł

12.

17.
18.

19.
20.
21.

Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet,
Cash4You, eCard oraz bankomatach Banku Zachodniego WBK
S.A.
(Prowizja dotyczy wypłat gotówki dokonywanych w
bankomatach, których lista dostępna jest na stronach
internetowych www.multibank.pl)
Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w
Polsce
Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz od
pozostałych wypłat w Polsce
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą*

23.

Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz od
pozostałych wypłat za granicą*
Awaryjna wypłata gotówki**

24.

Wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty

22.

* - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji
**- kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
1) - Opłata nie będzie pobierana do 30.06.2011 r.
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b) KARTA VISA BUSINESS
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Opłata za wydanie karty głównej***

100,00 zł

2.

Opłata za wydanie karty dodatkowej***

100,00 zł

3.

Roczna opłata za kartę główną

75,00 zł

4.

Roczna opłata za kartę dodatkową

75,00 zł

5.

Miesięczna opłata za kartę główną

bez opłat

6.

Miesięczna opłata za kartę dodatkową

bez opłat

7.

Opłata za duplikat karty

30,00 zł

8.

Opłata za zastrzeżenie karty

bez opłat

9.

Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN

bez opłat

10.

Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu wydatków
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność
sprawdzania salda)

11.

Opłata za zmianę limitu wydatków

bez opłat

12.

Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu transakcyjnego

bez opłat

13.

Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego (daty generowania
wyciągu)

5,00 zł

14.

Opłata za kopię wyciągu miesięcznego

5,00 zł

15.

Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji

10,00 zł

16.

Prowizja za jednorazowe rozliczenie transakcji bezgotówkowych**

1,30%

17.

Prowizja za jednorazowe miesięczne rozliczenie wypłat gotówki**

bez prowizji

18.

Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach MultiBanku

3,00% min. 5,00 zł

19.

Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach i oddziałach
banków na terenie Polski

3,00% min. 5,00 zł

20.

Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za
granicą**

3,00% min. 10,00 zł

21.

Opłata za przekroczenie limitu wydatków

30,00 zł

22.

Dostęp do rachunku karty przez Internet

bez opłat

23.

Dostęp do rachunku karty przez SMS

bez opłat

24.

Wydanie karty zastępczej

150,00 zł

25.

Awaryjna wypłata gotówki*

26.

Wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty

10,00 zł

27.

Opłata za wyciąg papierowy

bez opłat

28.

Opłata za ekspresową wysyłkę Karty

25,00 zł

Visa Business

1,50 zł

Równowartość 100 USD

* - kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
** - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji
*** - dla karty Visa Business wydanej do rachunku MultiStarter BUSINESS opłata wynosi 50,00 zł
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c) KARTA VISA BUSINESS CREDIT
Rodzaj opłaty lub prowizji

Visa Business Credit

Opłata za wydanie karty
Uwaga:
Opłata za wydanie karty jest zwracana jeśli w ciągu pierwszych trzech
miesięcy od daty wydania karty, Klient dokona minimum 3 transakcje
bezgotówkowe
Opłata roczna za kartę
Uwaga:
Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość
transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum 2000,zł lub 10 transakcji
Opłata miesięczna za używanie karty
Opłata za duplikat karty
Opłata za zastrzeżenie karty
Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)
Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność
sprawdzania salda)
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN
Opłata za kopię wyciągu miesięcznego
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji
Prowizja od transakcji bezgotówkowych*
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na
terenie Polski
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za
granicą*
Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego

50,00 zł

Lp.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

50,00 zł

bez opłat
25,00 zł
bez opłat
5,00 zł
1,50 zł
3,00% min. 5,00 zł
bez opłat
7,00 zł
15,00 zł
bez prowizji
3,00% min.5,00 zł.
3,00% min.10,00 zł.
2,00% salda zadłużenia przeterminowanego
min.3,00 zł, nie więcej niż 50,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
150,00 zł
Równowartość 100 USD

Opłata za przekroczenie limitu kredytu
Opłata za spłatę zadłużenia w kasie MultiBanku
Dostęp do rachunku karty przez Internet
Dostęp do rachunku karty przez SMS
Wydanie karty zastępczej za granicą
Awaryjna wypłata gotówki**
Opłata za opinię o rachunku karty:
a) za ostatnie 12 miesięcy
30,00 zł
b) za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
40,00 zł
23.
Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty
15,00 zł
24.
Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
15,00 zł
25.
Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty
15,00 zł
26.
Opłata za wyciąg papierowy
10,00 zł
27.
Opłata za wyciąg elektroniczny
bez opłat
28.
Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie dobrowolne,
6,90 zł / karta
oferowane dla każdej karty osobno) - opłata miesięczna
29.
Ubezpieczenie Office Asisstance (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane
6,00 zł
dla firmy) - opłata miesięczna
* - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.
** - kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

c’) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
Rodzaj opłaty lub prowizji

Visa Business Credit

Prowizja za udzielenie kredytu ratalnego

2,00%

Lp.
1.
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VI. INNE OPŁATY I PROWIZJE*
a) Rachunek bieżący
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Realizacja tytułu wykonawczego – za każde przekazanie środków
(obciąża posiadacza rachunku)
Wydanie odpisu dokumentów księgowych
Zmiana jednych nominałów znaków pieniężnych na inne
nominały (banknoty, bilon)
Za wydanie pisma o charakterze zaświadczenia
Za wydanie opinii o rachunku firmowym
Opinia o Kliencie i jego sytuacji finansowej:
- za ostatnie 12 miesięcy,
- za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
Za wydanie kolejnych egzemplarzy opinii oraz pism o
charakterze zaświadczenia (za każdy dodatkowy egzemplarz)
Inne czynności dot. operacji walutowych i zagranicznych
Dodatkowe wyjaśnienia z powodu niejasnych lub niekompletnych
instrukcji przy przelewach zagranicznych (opłatę pobiera się od
klienta lub banku zagranicznego)
Przyjęcie do inkasa weksla zdyskontowanego przez inny Bank
(od sumy wekslowej)

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

Zgłoszenie weksla do protestu **
Poszukiwanie wpływu na zlecenie klienta

13.

Uzyskanie w zastępstwie klienta odpisów dokumentów (odpisy
KW, KRS, zaświadczenia z Sądowego Rejestru Zastawów) – za
jeden dokument ***

MultiStarter
BUSINESS

MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

MultiKonto
BUSINESS
CLASS

MultiKonto
FIRST CLASS

MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

Rachunek
Funduszy
Specjalnych

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

2,00 zł
0,50% min. 3,00 zł

2,00 zł
0,50% min. 3,00 zł

2,00 zł
0,50% min. 3,00 zł

2,00 zł
0,50% min. 3,00 zł

2,00 zł
0,50% min. 3,00 zł

20,00 zł
35,00 zł

20,00 zł
35,00 zł

20,00 zł
35,00 zł

20,00 zł
35,00 zł

20,00 zł
35,00 zł

2,00 zł
0,50% min. 3,00
zł
20,00 zł
35,00 zł

35,00 zł
50,00 zł

35,00 zł
50,00 zł

35,00 zł
50,00 zł

35,00 zł
50,00 zł

35,00 zł
50,00 zł

35,00 zł
50,00 zł

5,00 zł
20,00 zł
100,00 zł

5,00 zł
20,00 zł
100,00 zł

5,00 zł
20,00 zł
100,00 zł

5,00 zł
20,00 zł
100,00 zł

5,00 zł
20,00 zł
100,00 zł

5,00 zł
20,00 zł
100,00 zł

0,20%
min. 60,00 zł
max. 400,00 zł
40,00 zł
50,00 zł plus koszty
innych banków

0,20%
min. 60,00 zł
max. 400,00 zł
40,00 zł
50,00 zł plus koszty
innych banków

0,20%
min. 60,00 zł
max. 400,00 zł
40,00 zł
50,00 zł plus koszty
innych banków

0,20%
min. 60,00 zł
max. 400,00 zł
40,00 zł
50,00 zł plus koszty
innych banków

0,20%
min. 60,00 zł
max. 400,00 zł
40,00 zł
50,00 zł plus koszty
innych banków

30,00 zł
plus koszt opłaty
sądowej za wybrany
dokument, zgodnie z
obowiązującą taryfą
właściwego sądu

30,00 zł
plus koszt opłaty
sądowej za wybrany
dokument, zgodnie z
obowiązującą taryfą
właściwego sądu

30,00 zł
plus koszt opłaty
sądowej za wybrany
dokument, zgodnie z
obowiązującą taryfą
właściwego sądu

30,00 zł
plus koszt opłaty
sądowej za wybrany
dokument, zgodnie z
obowiązującą taryfą
właściwego sądu

30,00 zł
plus koszt opłaty
sądowej za wybrany
dokument, zgodnie z
obowiązującą taryfą
właściwego sądu

0,20%
min. 60,00 zł
max. 400,00 zł
40,00 zł
50,00 zł plus
koszty innych
banków
brak
funkcjonalności

a) Rachunek bieżący-cd.
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

14.

Wynajem skrytek sejfowych (opłata roczna)****:
e) skrytka mała (wysokość do 5 cm)
f)
skrytka średnia (wysokość od 5 cm do 15 cm)
g) skrytka duża (wysokość powyżej 15 cm)
Uwaga:
Opłata pobierana jest za cały rok z góry.
oraz dodatkowo opłaty jednorazowe:
h) karta magnetyczna
i)
zamek magnetyczny wraz z kompletem kluczy
Powiadomienia SMS:
b) Standard:
- abonament miesięczny
- opłata za SMS-a
b) Optimum:
- abonament miesięczny
- liczba SMS-ów w abonamencie
- opłata za SMS-a poza abonamentem
c) Premium:
- abonament miesięczny
- liczba SMS-ów w abonamencie
- opłata za SMS-a poza abonamentem
d) Maximum:
- abonament miesięczny
- liczba SMS-ów w abonamencie
- opłata za SMS-a poza abonamentem
(Po zmianie rodzaju abonamentu nowe opłaty zaczną
obowiązywać od daty kolejnego rozliczenia)
Powiadomienia e-mail – abonament miesięczny

15.

16.

MultiStarter
BUSINESS

MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

MultiKonto
BUSINESS
CLASS

MultiKonto
FIRST CLASS

MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

360,00 zł
600,00 zł
900,00 zł

360,00 zł
600,00 zł
900,00 zł

360,00 zł
600,00 zł
900,00 zł

360,00 zł
600,00 zł
900,00 zł

360,00 zł
600,00 zł
900,00 zł

10,00 zł
250,00 zł

10,00 zł
250,00 zł

10,00 zł
250,00 zł

10,00 zł
250,00 zł

10,00 zł
250,00 zł

Rachunek
Funduszy
Specjalnych
brak
funkcjonalności

brak
funkcjonalności
0,00 zł
0,35 zł

0,00 zł
0,35 zł

0,00 zł
0,35 zł

0,00 zł
0,35 zł

0,00 zł
0,35 zł

2,50 zł/ 0,00 zł1)
10
0,30 zł

2,50 zł/ 0,00 zł1)
10
0,30 zł

2,50 zł/ 0,00 zł1)
10
0,30 zł

2,50 zł/ 0,00 zł1)
10
0,30 zł

2,50 zł/ 0,00 zł1)
10
0,30 zł

5,00 zł/ 0,00 zł1)
30
0,20 zł

5,00 zł/ 0,00 zł1)
30
0,20 zł

5,00 zł/ 0,00 zł1)
30
0,20 zł

5,00 zł/ 0,00 zł1)
30
0,20 zł

5,00 zł/ 0,00 zł1)
30
0,20 zł

9,00 zł/ 0,00 zł1)
60
0,15 zł

9,00 zł/ 0,00 zł1)
60
0,15 zł

9,00 zł/ 0,00 zł1)
60
0,15 zł

9,00 zł/ 0,00 zł1)
60
0,15 zł

9,00 zł/ 0,00 zł1)
60
0,15 zł

1,00 zł2)

1,00 zł2)

1,00 zł2)

1,00 zł2)

1,00 zł2)

brak
funkcjonalności

*- dla rachunków Plan Finansowania Biznesu – opłaty i prowizje identyczne jak dla MultiKonta First Class.
**-Opłata pobierana dodatkowo, niezależnie od zwrotu kosztów protestu poniesionych przez Bank.
***-w przypadku braku rachunku wpłata dokonywana jest w kasie Banku
****-dotyczy Centrum Usług Finansowych Nr 1 w Warszawie
1) –
Klienci, którzy aktywują usługę w dniach 28.03.2011r. – 31.05.2011r. zostaną zwolnieni z dwóch kolejnych opłat abonamentowych naliczonych od momentu aktywacji usługi.
2)
– do dnia 30.06.2011 roku opłata nie będzie pobierana
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b) Rachunek Lokacyjny
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Dla posiadacza
rachunku
MultiStarter
BUSINESS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

Dla posiadacza
Dla posiadacza
rachunku
rachunku
MultiKonto
MultiKonto FIRST
BUSINESS CLASS
CLASS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

1.

Za wydanie pisma o charakterze zaświadczenia

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

2

Za wydanie kolejnych egzemplarzy opinii oraz pism o
charakterze zaświadczenia (za każdy dodatkowy egzemplarz)

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Wydanie odpisu dokumentów księgowych

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

3.

c) Rachunek pomocniczy*
*- dla rachunków MultiPlus: e-BC, BC, FC, Medicus (Taryfa Standard /Taryfa Business Max) - opłaty i prowizje pobierane są odpowiednio jak dla MultiKonta: e-Business
Class, Business Class, First Class, Business Medicus.

122/140

D) Osoby prowadzące działalność gospodarczą - Waluta
(Dla ustalenia równowartości w walucie obcej za czynności, dla których stawki określone są w złotych, MultiBank stosuje aktualny kurs kupna dewiz)

I. RACHUNKI WALUTOWE
Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku

bez opłat

3.

Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia
rachunku

20,00 zł

4.

Likwidacja rachunku

bez opłat

5.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego
miesięcznego pocztą

bez opłat

6

Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie
elektronicznej

bez opłat

7.

Wyciąg pełny na życzenie

7,00 zł

8.

Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub
poleconym na życzenie

7,00 zł

9.

Zestawienie sald na rachunkach bankowych

5,00 zł

10.

Potwierdzenie transakcji walutowych ( nie dotyczy
bieżących transakcji wykonywanych w placówce)

5,00 zł

11.

Wysłanie historii operacji na życzenie + poz. 12

10,00 zł

12.

Wydruk historii operacji na życzenie (placówka) – opłata za
każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji
wykonanych za bieżący miesiąc)

2,00 zł

13.

Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób posiadających
rachunek w MultiBanku

bez opłat

14.

Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób nie
posiadających rachunku w MultiBanku

15.

Zwrot przez klienta kosztów pobranych przez Bank
zagraniczny z tytułu podania błędnych danych

16.

Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu
zagranicznego

0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł maks.200,00 zł)
Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny
0,5% kwoty przelewu (min. 10,00 zł maks.50,00 zł)

Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w placówce MultiBanku
a)
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rachunek bieżący

Rodzaj opłaty lub prowizji
Wpłaty gotówkowe*
(brak funkcjonalności w przypadku rachunku walutowego
w GBP)
Wypłaty gotówkowe awizowane
(brak funkcjonalności w przypadku rachunku walutowego
w GBP)
Wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 500 USD lub
500 EUR - dotyczy sumy dziennych wypłat dokonywanych
przez Klienta w jednej placówce, niezależnie od liczby
posiadanych rachunków
(brak funkcjonalności w przypadku rachunku walutowego
w GBP oraz rachunku walutowego w CHF)
Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w
wyznaczonym dniu
Wykonanie przelewu walutowego do innego banku
krajowego
Wykonanie przelewu zagranicznego
Wykonanie przelewu SEPA
Przyjęcie przelewu SEPA
Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej
autoryzacji transakcji bezgotówkowej)
* nie dotyczy posiadacza rachunku i pełnomocników rachunku
1)
- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł

Wysokość opłaty lub prowizji
0,50% od wpłacanej kwoty
bez opłat
0,60% od wypłacanej kwoty

0,20% od awizowanej kwoty
0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)
0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)
20,00 zł1)
bez opłat
1,00 zł

Opłaty i prowizje za wykonanie operacji przez operatora Biura Obsługi
Telefonicznej (MULTILINIA)
a) Rachunek bieżący
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Wykonanie przelewu zagranicznego
Wykonanie przelewu walutowego do innego banku
krajowego
Wykonanie przelewu SEPA
Przyjęcie przelewu SEPA
Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej
autoryzacji transakcji bezgotówkowej)
1)
- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł

Wysokość opłaty lub prowizji
0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)
0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)
20,00 zł1)
bez opłat
1,00 zł
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Opłaty i prowizje pobierane za operacje realizowane za pośrednictwem
zdalnych kanałów dostępu:
- sieci Internet
a) Rachunek bieżący
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Wykonanie przelewu zagranicznego
Wykonanie przelewu walutowego do innego banku
krajowego
Wykonanie przelewu SEPA
Przyjęcie przelewu SEPA
Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej
autoryzacji transakcji bezgotówkowej)
1)
- do 30.06.2011 r. opłata wynosi 5,00 zł

Wysokość opłaty lub prowizji
0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)
0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)
20,00 zł1)
bez opłat
bez opłat
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II. KREDYTY
a) Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.
2.
3.
4.

Za udzielenie kredytu*
Koszty restrukturyzacji umowy
Promesa kredytowa
Przewalutowanie** kredytu na wniosek klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia
umowy),
- za kolejne
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za sporządzenie aneksu do kredytu z tytułu zmiany przedmiotu
kredytowania (środka transportu) bez podwyższenia kwoty
kredytu
Podwyższenie kwoty kredytu***
Wcześniejsza spłata kredytu (dotyczy kredytów udzielonych za
pośrednictwem Fiolet – PDK SA od 02.03.2009 r.)****
Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
zachorowania -dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili
składania wniosku kredytowego
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet –
PDK SA)
Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet
MultiBezpieczny w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego
wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania - dotyczy
przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych
(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet –
PDK SA)

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Wysokość opłaty lub prowizji
3,00%-5,00%
50,00 zł – 150,00 zł
0,00 zł - 50,00 zł
bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
100 zł
0,50 %-5,00 %
2,00%
0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę
składki za niniejsze ubezpieczenie)

2,50% od miesięcznej raty kredytu

*- Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez pośredników oraz u dealerów kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 0,00%-5,00%.,
**- Przewalutowanie wg. kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku S.A. obowiązującego w dniu przewalutowania
***- od kwoty podwyższenia
****- od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000,00 zł
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b) Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut (o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 3,5 tony)

Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Za rozpatrzenie wniosku *

2.

Promesa kredytowa

3a).

Za udzielenie kredytu

1,00% - 2,00%

3b).

Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu
Krótkoterminowego dla Firm
Za aneks do Umowy kredytowej na życzenie klienta z tytułu:

0,00% - 2,00%

4.

Wysokość opłaty lub prowizji
0,20% min.100,00 zł
100,00 zł

0,25% min. 50,00 zł

- za zmianę harmonogramu uruchamiania transz (od transzy),
- za prolongatę spłaty kredytu powyżej 1 m-ca (od kwoty
prolongowanej)

5.

Za zaświadczenie o spłacie kredytu

10,00 zł

6.

Za zawiadomienie o niedopłacie

10,00 zł

7a).

Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu**

7b).

Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem
Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu**

8.
9.

10.

Przewalutowanie*** kredytu na wniosek klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia
umowy),
- za kolejne
Za wydanie zaświadczenia o kredycie

11.

Za wydanie opinii o kredycie

12.
13.

Za restrukturyzację zadłużenia****
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych Gotowych
od ognia i innych zdarzeń losowych (Opłata pobierana
miesięczne od sumy ubezpieczenia równej wartości
nieruchomości)*****

0,25%
bez opłat
0,25%
bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100,00 zł
20,00 zł
70,00 zł
0,00 zł – 100,00 zł
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
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b) Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut – cd. (o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony)

Lp.
14.

15.

16.

17.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych będących
w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równej
docelowej wartości nieruchomości)*****
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych lub
komercyjno-mieszkalnych gotowych i w budowie od ognia i
innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia równej
wartości nieruchomosci )*****
Za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla
Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub
nieszczęśliwego wypadku (opłata płatna jednorazowo w dniu
uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu)
Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”:
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100
(produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów posiadających w
Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy
przystąpią lub posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości
w BRE Ubezpieczenia TUiR SA.)

Wysokość opłaty lub prowizji
0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,15% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty
ubezpieczeniowej za niniejsze ubezpieczenie)

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

*- w przypadku odmowy kredytu 100 zł.
** - opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu.
*** - Przewalutowanie wg.kursu odpowiednio kupna/sprzedazy dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania.
****-- decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
*****- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami
kredytowymi lub odsetkowymi
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c) Kredyt inwestycyjny waloryzowany kursem walut
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Za rozpatrzenie wniosku*/ za rozpatrzenie
podwyższenia *
Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

2.
3a).
3b).
4a).
4b).
5.
6.
7a).
7b).

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Za udzielenie kredytu
Za podwyższenie kwoty kredytu
Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat
Kredytu Długoterminowego dla Firm
Za podwyższenie kredytu z Ubezpieczeniem
Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm
Za zaświadczenie o spłacie kredytu
Za zawiadomienie o niedopłacie
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu**
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z
Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu
Długoterminowego dla Firm
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu**
Przewalutowanie*** kredytu na wniosek klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia
zawarcia umowy),
- za kolejne
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za sporządzenie Aneksu do Umowy
kredytowej****
Za restrukturyzacje kredytu*****
Bezobciążeniowe wydzielenie działki
Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z
zapisów Umowy kredytowej
Przejęcie długu *****
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości
mieszkalnych gotowych od ognia i innych zdarzeń
losowych
(Opłata pobierana miesięczne od sumy
ubezpieczenia równej wartości
nieruchomości******

Wysokość opłaty lub prowizji
0,20% min.200,00 zł/
0,20 % min 200,00 zł od kwoty podwyższenia
max. 2,00% od kwoty kredytu,
min. 500,00 zł
1,00% - 4,00%
1,00% - 4,00% od kwoty podwyższenia
0,00% - 4,00%
0,00% - 4,00% od kwoty podwyższenia
10,00 zł
10,00 zł
1,00%
bez opłat

1,00%
bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100,00 zł
10,00 zł
70,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł
0,00 zł – 500,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
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c) Kredyt inwestycyjny waloryzowany kursem walut – cd.
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

18.

Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości
mieszkalnych będących w trakcie budowy od ognia i
innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięcznie od sumy
ubezpieczenia równej docelowej wartości
nieruchomości)******
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości
komercyjnych lub komercyjno-mieszkalnych
gotowych i w budowie od ognia i innych zdarzeń
losowych
(opłata pobierana miesięczne od sumy
ubezpieczenia równej wartości
nieruchomości))******
Za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu
Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego
zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w
szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego
wypadku
a/ za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata
jednorazowa płatna z góry w dniu uruchomienia
kredytu lub pierwszej transzy),
b/ za kolejne miesiące (opłata płatna miesięcznie )
Za Podwyższenie Ubezpieczenia Spłaty Rat
Kredytu Długoterminowego dla Firm w zakresie
poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych,
pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub
nieszczęśliwego wypadku z
tytułu podwyższenia kredytu

19.

20.

21.

a/ dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 mcy od dnia uruchomienia kredytu - opłata
uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu
podwyższenia

22.

b/ Dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od
dnia uruchomienia kredytu -opłata miesięczna od
podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej
Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”:
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100
(produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów
posiadających w Banku kredyt zabezpieczony
hipoteką na nieruchomości, którzy przystąpią lub
posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w
BRE Ubezpieczenia TUiR SA.)

Wysokość opłaty lub prowizji
0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

a/ 1,50% od łącznej kwoty kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze
ubezpieczenie)

b/ 4,00% od miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej lub odsetkowej

a/ 1,50% od kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem kwoty
kredytowanej opłaty uzupełniającej ) pomnożona ( liczba dni
upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego
okresu ubezpieczenia) i podzielona przez 730 dni1)
1))
ilość dni w okresie 24 miesięcy kredytowania/ubezpieczenia

b/ 4,00% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

* - w przypadku odmowy kredytu 100 zł.
** - opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu.
***- przewalutowanie wg.kursu odpowiednio kupna/sprzedazy dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania.
**** - za zmianę oprocentowania na stawkę opartą na LIBOR/WIBOR 200, 00 zł, w pozostałych przypadkach decyzje o wysokości opłaty
podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
***** - decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD
******- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami
kredytowymi lub odsetkowymi
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d) Kredyt VAT powiązany z Kredytem inwestycyjnym waloryzowanym kursem walut
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

1.
2.

Za rozpatrzenie wniosku
Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

3.

Za udzielenie kredytu

4.

Za podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty
podwyższenia)

5.

Za zaświadczenie o spłacie kredytu

10,00 zł

6.

Za zawiadomienie o niedopłacie

10,00 zł

7.

8.

Przewalutowanie* kredytu na wniosek klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia
zawarcia umowy),
- za kolejne
Za wydanie zaświadczenia o kredycie

9.

Za wydanie opinii o kredycie

10.

Za sporządzenie Aneksu do Umowy kredytowej**

11.

Za restrukturyzacje kredytu***

12.

Bezobciążeniowe wydzielenie działki

200,00 zł

13.

Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z
zapisów Umowy kredytowej

100,00 zł

14.

Przejęcie długu ***

bez opłat
max. 2,00% od kwoty kredytu,
min. 500,00 zł
1,00% - 4,00%
1,00%

bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100,00 zł
10,00 zł
70,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł
0,00 zł – 500,00 zł

100,00 zł – 500,00 zł

*- przewalutowanie wg.kursu odpowiednio kupna/sprzedazy dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania.
** - za zmianę oprocentowania na stawkę opartą na LIBOR/WIBOR 200, 00 zł, w pozostałych przypadkach decyzje o wysokości opłaty podejmuje
Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
*** - decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD
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e) MultiKredyt Biznes waloryzowany kursem walut
Lp.
1.
2.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Prowizja za rozpatrzenie wniosku/za rozpatrzenie podwyższenia
Prowizja za udzielenie kredytu/za podwyższenie kredytu

3a).

Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu
Długoterminowego dla Firm
Za podwyższenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu
Długoterminowego dla Firm
Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

3b).
4.
5.
6.
7.
8a).
8b).
9.
10.

Za aneks do Umowy kredytowej *
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu**
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem
Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm
Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu**
Za przewalutowanie*** kredytu na wniosek klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy),
- za kolejne

Wysokość opłaty lub prowizji
bez opłat
2,00% - 4,00%/2,00% - 4,00% od kwoty
podwyższenia
0,00% - 4,00%
0,00% - 4,00% od kwoty podwyższenia
max. 2,00% od kwoty kredytu,
min. 500,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł
20,00 zł
70,00 zł
0,25%
bez opłat
0,25%
bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 50,00 zł

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Za restrukturyzację zadłużenia na wniosek klienta bądź Banku****
Za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu
Bezobciążeniowe wydzielenie działki
Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów
Umowy kredytowej
Przejęcie długu****
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych gotowych
od ognia i innych zdarzeń losowych
(Opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia równej
wartości nieruchomości)*****
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych będących w
trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równej
docelowej wartości nieruchomości)*****

0,00 zł – 500,00 zł
10,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
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e) MultiKredyt Biznes waloryzowany kursem walut – cd.
Lp.
18.

19.

20.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych lub
komercyjno-mieszkalnych gotowych i w budowie od ognia i
innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięczne od sumy ubezpieczenia równej
wartości nieruchomosci )*****
Za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego
dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub
nieszczęśliwego wypadku
a/ za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata
jednorazowa płatna z góry w dniu uruchomienia kredytu lub
pierwszej transzy),
b/ za kolejne miesiące (opłata miesięczna)
Za Podwyższenie Ubezpieczenia spłaty rat kredytu
Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego
zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w
wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu
podwyższenia kredytu
a/ dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od
dnia uruchomienia kredytu - opłata uzupełniająca płatna
jednorazowo w dniu podwyższenia

Wysokość opłaty lub prowizji
0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

a/ 1,50% od łącznej kwoty kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za
niniejsze ubezpieczenie)
b/ 4,00% od miesięcznej raty kapitałowoodsetkowej lub odsetkowej

a/ 1,50% od kwoty podwyższenia kredytu (z
wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty
uzupełniającej ) pomnożona ( liczba dni
upływających od dnia podwyższenia do końca
24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i
podzielona przez 730 dni1)
1))

b/ Dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia
uruchomienia kredytu -opłata miesięczna od podwyższonej
raty kapitałowo-odsetkowej
21.

Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”:
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100
(produkt przeznaczony wyłącznie dla Klientów
posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na
nieruchomości, którzy przystąpią lub posiadają aktywne
ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR
SA.)

ilość dni w okresie 24 miesięcy
kredytowania/ubezpieczenia

b/ 4,00% od podwyższonej miesięcznej raty
kapitałowo-odsetkowej
16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

*- za zmianę oprocentowania na stawkę opartą na LIBOR/WIBOR 200, 00 zł, w pozostałych przypadkach decyzje o wysokości opłaty podejmuje
Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
**- opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu,
***- przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania,
****- decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD
*****- składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami
kredytowymi lub odsetkowymi

133/140

f) Kredyt VAT powiązany z MultiKredytem Biznes waloryzowanym kursem walut
Lp.
1.
2a).
2b).
3.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Prowizja za rozpatrzenie wniosku
Prowizja za udzielenie kredytu
Prowizja za podwyższenie kredytu
Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

4.
5.
6.
7.

Za aneks do Umowy kredytowej *
Za wydanie zaświadczenia o kredycie
Za wydanie opinii o kredycie
Za przewalutowanie*** kredytu na wniosek klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia
umowy),
- za kolejne
Za restrukturyzację zadłużenia na wniosek klienta bądź Banku**
Za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu
Bezobciążeniowe wydzielenie działki
Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów
Umowy kredytowej
Przejęcie długu****

8.
9
10
11.
12.

Wysokość opłaty lub prowizji
bez opłat
2,00% - 4,00%
2,00% - 4,00%
max. 2,00% od kwoty kredytu,
min. 500,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł
20,00 zł
70,00 zł
bez opłat
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 50,00 zł

0,00 zł – 500,00 zł
10,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł

*- za zmianę oprocentowania na stawkę opartą na LIBOR/WIBOR 200, 00 zł, w pozostałych przypadkach decyzje o wysokości opłaty podejmuje
Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD.
**- opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu,
***- przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz BRE Banku SA obowiązującego w dniu przewalutowania,
****- decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Monitoringu i Administrowania Kredytami w DKD
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III. INNE OPŁATY I PROWIZJE
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

1.

Wydanie zaświadczenia o wysokości środków na rachunku
walutowym

8,00 zł

2.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego fakt posiadania
rachunku walutowego

8,00 zł

3.

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu
wartości dewizowych za granicę

8,00 zł

4.

Wydanie odpisu dokumentów księgowych

4,00 zł

5.

Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie
środków (obciąża posiadacza rachunku)

30,00 zł

6.

Dodatkowe wyjaśnienia z powodu niejasnych lub
niekompletnych instrukcji przy przelewach zagranicznych
(opłatę pobiera się od klienta lub banku zagranicznego)

100,00 zł

7.

Poszukiwanie wpływu na zlecenie Klienta

8.

Uzyskanie w zastępstwie klienta odpisów dokumentów
(odpisy KW, KRS, zaświadczenia z Sądowego Rejestru
Zastawów) – za jeden dokument *

50,00 zł plus koszty innych banków
30,00 zł
plus koszt opłaty sądowej za wybrany dokument, zgodnie z
obowiązującą taryfą właściwego sądu

*-w przypadku braku rachunku wpłata dokonywana jest w kasie Banku
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E) Fundusze Inwestycyjne i IKE MultiSkarbiec
Uruchomienie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych:
bez opłat
2. Świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych:
bez opłat
3. Zamknięcie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych:
bez opłat
4. Opłata za przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
w tym w IKE MultiFundusze:
 INTERNET – bez opłat
 MULTILINIA – jak za wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na rachunku powiązanym
 CUF – jak za wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na rachunku powiązanym
Uwagi:
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, realizując zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez MultiBank za pośrednictwem kanału INTERNET lub
MULTILINIA, nie pobierają opłat manipulacyjnych.
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, realizując zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez MultiBank za pośrednictwem kanału CUF, pobierają
standardową opłatę manipulacyjną zgodnie z Tabelą Opłat danego TFI.
Opłaty manipulacyjne nie są pobierane przez TFI w przypadku realizacji przez TFI zleceń nabycia
dotyczących IKE MultiFundusze przyjętych i przekazanych przez MultiBank za pośrednictwem kanału
CUF.
5. Opłata za przyjęcie i przekazanie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych (nie dotyczy IKE MultiFundusze):
 INTERNET – bez opłat
 MULTILINIA – bez opłat
 CUF – bez opłat
Uwagi:
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, realizując zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez MultiBank za pośrednictwem kanału INTERNET
lub MULTILINIA, nie pobierają opłat manipulacyjnych.
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, realizując zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez MultiBank za pośrednictwem kanału CUF, pobierają
standardową opłatę manipulacyjną zgodnie z Tabelą Opłat danego TFI.
6. Opłata za zwrot, wypłatę lub wypłatę transferową z IKE MultiFundusze:
a. W okresie 12 miesięcy od przystąpienia do IKE MultiFundusze:
 Opłata określona w Regulaminie Prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE MultiFundusze –
150 zł
b. Po 12 miesiącach od przystąpienia do IKE MultiFundusze:
 Opłata określona w Regulaminie Prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE MultiFundusze –
bez opłat
1.

136/140

Opłata za przyjęcie i przekazanie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych, w tym w IKE MultiFundusze:
 INTERNET – bez opłat
 MULTILINIA – bez opłat
 CUF – bez opłat
Uwagi:
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, realizując zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez MultiBank za pośrednictwem kanału INTERNET lub
MULTILINIA, nie pobierają opłat manipulacyjnych.
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, realizując zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez MultiBank za pośrednictwem kanału CUF, pobierają
standardową opłatę manipulacyjną zgodnie z Tabelą Opłat danego TFI.
Opłaty manipulacyjne nie są pobierane przez TFI w przypadku realizacji przez TFI zleceń konwersji
dotyczących IKE MultiFundusze przyjętych i przekazanych przez MultiBank za pośrednictwem kanału
CUF.
8. Opłata za ustanowienie zlecenia stałego w ramach świadczonej usługi przyjmowania i przekazywania
zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w tym w IKE
MultiFundusze:
 INTERNET – bez opłat
 MULTILINIA – jak dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie) na rachunku powiązanym
 CUF – jak dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie) na rachunku powiązanym
9. Opłata za modyfikację zlecenia stałego w ramach świadczonej usługi przyjmowania i przekazywania
zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w tym w IKE
MultiFundusze:
 INTERNET – bez opłat
 MULTILINIA – jak zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie) na rachunku powiązanym
 CUF – jak zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie) na rachunku powiązanym
10. Opłata za usunięcie zlecenia stałego w ramach świadczonej usługi przyjmowania i przekazywania zleceń
nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w tym w IKE
MultiFundusze:
 INTERNET – bez opłat
 MULTILINIA – jak usunięcie zlecenia stałego (za każde zlecenie) na rachunku powiązanym
 CUF – jak usunięcie zlecenia stałego (za każde zlecenie) na rachunku powiązanym
7.
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F) Usługa maklerska
1. Uruchomienie rachunku Usługi maklerskiej:
(opłata jednorazowa) – 0,00 zł
2. Prowadzenie rachunku Usługi maklerskiej:
(opłata miesięczna) – 0,00 zł
3. Zamknięcie rachunku Usługi maklerskiej:
(opłata jednorazowa) – 0,00 zł
4. Opłata za notowania ciągłe on-line:
(opłata miesięczna uzależniona od obrotów na rachunku Usługi maklerskiej*):
A. Jedna najlepsza oferta – 0,00 zł (niezależnie od wysokości obrotów),
B. Pięć najlepszych ofert:
Obrót na rachunku

Opłata

0,00 – 40 000,00 zł
40 000,01 – 100 000,00 zł
100 000,01 – 180 000,00 zł
180 000,01 – 250 000,00 zł
Powyżej 250 000,00 zł

76,00 zł
57,00 zł
38,00 zł
19,00 zł
0,00 zł

*- Skumulowany obrót z 90 dni kalendarzowych
Uwagi:
- Abonament za notowania ciągłe on-line można zawrzeć na okres maksimum 3 miesięcy,
- Opłata za notowania pobierana jest w momencie aktywacji usługi za cały wskazany okres,
- W przypadku zmiany abonamentu opłata poniesiona za poprzedni abonament nie podlega zwrotowi,
- Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z Taryfą opłat i prowizji DI BRE SA dla Klientów
MultiBanku
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G) Opłaty telekomunikacyjne w obrocie krajowym i zagranicznym
(osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą)


Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie krajowym (w złotych)

- Opłaty za telefaksy:
Lp.

Za telefaks zamiejscowy

Za telefaks miejscowy

1.

Za pierwszą stronę

Za każdą następną

Za stronę

2.

5,00 zł

2,00 zł

2,50 zł



Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFT-owym

- Opłaty stosowane wobec zleceniodawców krajowych w złotych:

Lp.
1.



Priorytety nadawanego komunikatu
Normalny – 5,00 zł

Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie zagranicznym

- Opłaty za telefaksy stosowane wobec zleceniodawców krajowych w złotych
- Opłaty za telefaks – od zleceniodawcy krajowego
Lp.

Kraj adresata

Za pierwszą stronę

Za każdą następną

1.

Kraje europejskie

7,20 zł

2,40 zł

2.

Kraje pozaeuropejskie

29,70 zł

10,00 zł

3.

Kanada i USA

12,90 zł

4,30 zł
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H) Opłaty pobierane od organów i instytucji zewnętrznych
(osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą)
Lp.
1.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

Za 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)

60,00 zł

Opłaty nie pobiera się od:
1) zagranicznych banków udziałowców strategicznych BRE Banku SA,
2) banków krajowych – na zasadzie wzajemności
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