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1. Usługa bankowości elektronicznej:

1) kanału WWW Internet Banking miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat    nie dotyczy 8) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) aplikacja mobilna "Nasz Bank" miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat    nie dotyczy 8) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3) elektroniczna skarbonka miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat    nie dotyczy 8) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2. Usługa SMS Banking - "Powiadomienie SMS"

a) abonament miesięczny ( w cenie abonamentu 10 SMS darmowych)
ostatniego dnia każdego 

miesiaca za miesiac 
bieżący

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

b) opłata za każdy kolejny SMS
ostatniego dnia każdego 

miesiaca za miesiac 
bieżący

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł

c) zmiana nr telefonu komórkowego, na który maja być przesyłane informacje po każdej zmianie 1,00 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 1,00 zł

d) dodanie kolejnego nr telefonu komórkowego, na który mają być przesyłane informacje po każdym dodaniu 1,00 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 1,00 zł

3. Opłata za autoryzację operacji hasłami SMS miesięcznie 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł nie dotyczy 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł bez opłat

4. Opłata za autoryzację operacji aplikacją mobilną "Nasz Bank" miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5.
Potwierdzenie w formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem Internet Bankingu każdorazowo

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat

6. Opłata za wygenerowanie "hasła dostępu" do usługi Internet Banking 

a) wygenerowanie pierwszego "hasła dostępu" do usługi Internet Banking każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) wygenerowanie kolejnego "hasła dostępu" do usługi Internet Banking na wniosek klienta każdorazowo 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

7. Odblokowanie systemu Internet Banking  na wniosek klienta każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

8. Zablokowanie systemu Internet Banking na wniosek klienta każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

9.

Wizyta pracownika Banku, na wniosek klienta dotycząca problemów technicznych z Internet 
Bankingiem, problemów z tokenami itp. każdorazowo 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

nie dotyczy
100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

10. Reklamacja każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
8)  nie udostępnia się kanałów WWW w rachunkach oszczędnościowych

* Konto dostępne w ofercie Banku do 24 listopada 2019 r.

** Konto dostępne w ofercie Banku od 01 grudnia 2019 r.

Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1


