WYKAZ ZMIAN W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE – WALUTY WYMIENIALNE
Zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji mają związek z wprowadzeniem do oferty Banku rachunków walutowych oraz kart walutowych w walucie GBP.

CZĘŚĆ I
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
dotyczy usług dla klientów indywidualnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej
Rodzaj

Treść obowiązuje

Treść obowiązuje

Czynności/
usługi

do 14.10.2021 r.

od 15.10.2021 r.

Wpłaty
gotówkowe
(modyfikacja
zapisu)
Wypłaty
gotówkowe
(modyfikacja
zapisu)

Wpłaty gotówkowe
Dokonywane w placówce w walucie EURO, USD

Wpłaty gotówkowe
od każdej wpłaty

0,50% (min. 3,50)

Wypłaty gotówkowe
Dokonywane w placówce w walucie EURO, USD
Dokonywane w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A.
i zrzeszonych banków spółdzielczych
Dokonywane w kasach banków SGB (przy użyciu
terminala POS)

terminala POS)

Dokonywane bankomatach za granicą (poza
terytorium państw członkowskich EOG)

od każdej wpłaty

(wpłaty niedostępne w walucie GBP)

0,50% (min. 3,50)

Wypłaty gotówkowe
od każdej wpłaty

0,50% (min. 3,50)

Dokonywane w placówce w walucie EURO, USD,
(wypłaty niedostępne w walucie GBP)

za każdą wypłatę,

0,00

pobierana w dniu
operacji

1 EUR, 1 USD
1,5 EUR, 2 USD
3% min. odpowiednio

naliczana od
wypłacanej kwoty

1,5 EUR, 2 USD

za każdą wypłatę,

0,50% (min. 3,50)

0,00

pobierana w dniu
Dokonywane w kasach banków SGB (przy użyciu

rozliczenia operacji

terminala POS)
Dokonywane w bankomatach obcych w kraju
Dokonywane w kasach obcych w kraju (przy użyciu
terminala POS)

3% min. odpowiednio
1,5 EUR, 2 USD,

od każdej wpłaty

Dokonywane w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A.
i zrzeszonych banków spółdzielczych

rozliczenia

Dokonywane w bankomatach obcych w kraju
Dokonywane w kasach obcych w kraju (przy użyciu

Dokonywane w placówce w walucie EURO, USD

Dokonywane bankomatach za granicą (poza
terytorium państw członkowskich EOG)

1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio

naliczana od
wypłacanej kwoty

1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio
1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą wypłatę,
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

za każdą wypłatę,

pobierana w dniu

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu

pobierana w dniu

rozliczenia

karty debetowej do płatności gotówkowych (na

rozliczenia operacji

terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

naliczana od

operacji

1,5 EUR, 2 USD

naliczana od

wypłacanej kwoty

wypłacanej kwoty

za każdą wypłatę,

za każdą wypłatę,
Dokonywane w ramach usługi Cashback

pobierana w dniu
rozliczenia

Dokonywane w ramach usługi Cashback

zapłacona przez bank, koszty konwojowania

Niepodjęcie awizowanej kwoty gotówki (prowizja

Karty
płatnicze
(modyfikacja
zapisu)

zapłacona przez bank, koszty konwojowania
150% kosztów

od każdej wypłaty

gotówki)

pobierana w dniu

od każdej wypłaty

gotówki)

150% kosztów
poniesionych przez bank

poniesionych przez
bank

Samoobsługa i obsługa zdalna

Samoobsługa i obsługa zdalna

Karty płatnicze

Karty płatnicze
1 EUR

Użytkowanie karty MasterCard z funkcją zbliżeniową

0,5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

rozliczenia operacji

0,5 EUR, 0,5 USD

operacji
Niepodjęcie awizowanej kwoty gotówki (prowizja

1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP

miesięcznie

1,5 USD

1 EUR
Użytkowanie karty MasterCard z funkcją zbliżeniową

miesięcznie

1,5 USD
1 GBP

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer PIN

1,5 EUR, 2 USD

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:

Wydanie nowego numeru PIN

1 EUR, 1 USD

a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”

za każdą zmianę
b) bankomatach obcych

1.5 EUR, 2 USD

b) bankomatach obcych
Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką

usługę:

usługę:

a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”

0,25 EUR, 0,3 USD

1.5 EUR, 2 USD, 1 GBP

a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”

za każde sprawdzenie
b) bankomatach obcych

1 EUR, 1 USD, 1 GBP
za każdą zmianę

Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką

0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP
za każde sprawdzenie

1 EUR, 1 USD

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

b) w formie elektronicznej

1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:

a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”

a) w formie papierowej za pośrednictwem
poczty polskiej 1

za każdy numer PIN

b) bankomatach obcych

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
0,5 EUR, 0,6 USD,
miesięcznie
0,00

a) w formie papierowej za pośrednictwem poczty
polskiej 1
b) w formie elektronicznej

0,5 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP
miesięcznie
0,00

CZĘŚĆ II
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Rodzaj

Treść obowiązuje

Treść obowiązuje

Czynności/
usługi

do 14.10.2021 r.

od 15.10.2021 r.

Wpłaty
gotówkowe
(modyfikacja
zapisu)
Wypłaty
gotówkowe
(modyfikacja
zapisu)

Wpłaty gotówkowe
Dokonywane w placówce w walucie EURO, USD

Wpłaty gotówkowe
od każdej wpłaty

0,50% (min. 3,50)

Wypłaty gotówkowe
Dokonywane w placówce w walucie EURO, USD

od każdej wpłaty

za każdą wypłatę,

0,50% (min. 3,50)

0,00

pobierana w dniu
Dokonywane w kasach banków SGB (przy użyciu

rozliczenia operacji

terminala POS)
Dokonywane w bankomatach obcych w kraju
Dokonywane w kasach obcych w kraju (przy
użyciu terminala POS)

3% min. odpowiednio
naliczana od
wypłacanej kwoty

terytorium innego państwa członkowskiego
EOG)

1,5 EUR, 2 USD
3% min. odpowiednio

terytorium państw członkowskich EOG)

karty debetowej do płatności gotówkowych (na

Dokonywane w placówce w walucie EURO, USD,
(wypłaty niedostępne w walucie GBP)

1,5 EUR, 2 USD,

i zrzeszonych banków spółdzielczych
Dokonywane w kasach banków SGB (przy użyciu

1,5 EUR, 2 USD

naliczana od

rozliczenia operacji

Dokonywane w bankomatach obcych w kraju
Dokonywane w kasach obcych w kraju (przy użyciu
terminala POS)

0,00

1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio

naliczana od
wypłacanej kwoty

1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio

Dokonywane bankomatach za granicą (poza
terytorium państw członkowskich EOG)

1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu

pobierana w dniu

karty debetowej do płatności gotówkowych (na

rozliczenia operacji

terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

naliczana od

wypłacanej kwoty

rozliczenia operacji

0,50% (min. 3,50)

za każdą wypłatę,

pobierana w dniu

pobierana w dniu

za każdą wypłatę,

terminala POS)

za każdą wypłatę,
rozliczenia operacji

od każdej wpłaty

Dokonywane w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A.

1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP

wypłacanej kwoty

za każdą wypłatę,
Dokonywane w ramach usługi Cashback

0,50% (min. 3,50)

pobierana w dniu
1 EUR, 1 USD
1,5 EUR, 2 USD

Dokonywane bankomatach za granicą (poza

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu

od każdej wpłaty

(wpłaty niedostępne w walucie GBP)
Wypłaty gotówkowe

Dokonywane w bankomatach sieci SGB oraz BPS
S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych

Dokonywane w placówce w walucie EURO, USD

za każdą wypłatę,
0,5 EUR, 0,5 USD

Dokonywane w ramach usługi Cashback

pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

Niepodjęcie awizowanej kwoty gotówki (prowizja
zapłacona przez bank, koszty konwojowania

od każdej wypłaty

gotówki)

Karty
płatnicze
(modyfikacja
zapisu)

150% kosztów

Niepodjęcie awizowanej kwoty gotówki (prowizja

poniesionych przez

zapłacona przez bank, koszty konwojowania

bank

gotówki)

Samoobsługa i obsługa zdalna

Samoobsługa i obsługa zdalna

Karty płatnicze

Karty płatnicze

od każdej wypłaty

1 EUR
Użytkowanie karty MasterCard z funkcją zbliżeniową

miesięcznie

1,5 USD

150% kosztów
poniesionych przez bank

1 EUR
Użytkowanie karty MasterCard z funkcją zbliżeniową

miesięcznie

1,5 USD
1 GBP

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer PIN

1,5 EUR, 2 USD

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:

Wydanie nowego numeru PIN

1 EUR, 1 USD

a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”

za każdą zmianę
b) bankomatach obcych

1.5 EUR, 2 USD

b) bankomatach obcych
Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką

usługę:

usługę:

a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”

0,25 EUR, 0,3 USD

1.5 EUR, 2 USD, 1 GBP

a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”

za każde sprawdzenie
b) bankomatach obcych

1 EUR, 1 USD, 1 GBP
za każdą zmianę

Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką

0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP
za każde sprawdzenie

1 EUR, 1 USD

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

b) bankomatach obcych

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

w formie papierowej za pośrednictwem
poczty polskiej 1

1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:

a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”

c)

za każdy numer PIN

0,5 EUR, 0,6 USD,
miesięcznie

d) w formie elektronicznej

0,00

c)

w formie papierowej za pośrednictwem poczty
polskiej 1

0,5 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP
miesięcznie

d) w formie elektronicznej

Podstawa prawna do wprowadzenia zmian:
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych w Nicolaus Banku.
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych w Nicolaus Banku.
Nowa TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE – WALUTY WYMIENIALNE została zamieszczona na stronie internetowej
https://nicolausbank.pl/edokumenty/ (trwały nośnik).

0,00

