Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców
obowiązuje od 1 lipca 2018 r.
Obsługa rachunków bankowych
Lp.

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Rodzaj czynności

Tryb pobierania
prowizji/opłaty

1

2

Otwarcie rachunku bankowego
Otwarcie bankowego rachunku dla przedsiębiorcy
Prowadzenie rachunku bankowego
Prowadzenie rachunku głównego w PLN
Średniomiesięczne saldo na rachunkach klienta, którego utrzymanie
wymagane jest do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku głównego w
PLN
Prowadzenie każdego kolejnego rachunku w PLN lub w pozostałych walutach
Prowadzenie rachunku bieżącego przeznaczonego do obsługi dotacji/dopłat*
Prowadzenie Bankowego Rachunku Inwestycyjnego

Pakiet
dbNET
Biznes
3

db S

db M

db L

db XL

4

5

6

7

70,00 zł

200,00 zł

jednorazowo

bez opłaty
bez opłaty

20,00 zł

35,00 zł

nie dotyczy

10 000 zł

25 000 zł 50 000 zł 75 000 zł

miesięcznie
10,00 zł

20,00 zł

bez opłaty
2.6 Prowadzenie rachunku VAT
2.7 Opłata za zmianę Pakietu na niższy
jednorazowo
150,00 zł
UWAGA:
*rachunek przeznaczony wyłącznie do przechowywania środków pochodzących z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele/ środków pochodzących
z programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dokonywania rozliczeń z wykorzystaniem tych środków.
3 Dodatkowe Paczki operacji do rachunków*
Paczka operacji krajowych – 30 szt. poleceń przelewów z rachunku firmowego
3.1 do banku krajowego złożonych za pośrednictwem systemu db easyNET / db
miesięcznie
nie dotyczy
10,00 zł**
powerNET
Paczka operacji europejskich – 5 szt. poleceń przelewów europejskich
3.2
miesięcznie
nie dotyczy
10,00 zł**
wysyłanych złożonych za pośrednictwem systemu db easyNET / db powerNET
UWAGA:
* Opłata za paczki doliczana jest do opłaty za prowadzenie rachunku głównego pod warunkiem nie spełnienia przez klienta warunku opisanego w punkcie II. 2.2 powyżej (t.j. w przypadku
niedochowania warunku utrzymania średniomiesięcznego salda w wysokości uwzględniającej kwoty doliczone do wymaganej wysokości salda z tytułu wykupienia paczek operacji).
** Klient ma możliwość wybrania nieograniczonej liczby paczek 3.1 oraz 3.2. Każda z wykupionych paczek operacji, o których mowa w punkcie II. 3.1 i 3.2 poniżej, podwyższa wymagane
średniomiesięczne saldo na rachunkach bieżących klienta wymagane do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku głównego w PLN o 10 000 zł. W przypadku niespełnienia przez klienta
warunku utrzymania salda powiększonego o saldo wynikające z dodatkowych paczek operacji pobrane zostaną opłaty za prowadzenie rachunku głównego w PLN oraz za dodatkowe paczki
operacji wybrane przez klienta.

miesięcznie

bez opłaty

5.1 Aktywacja i korzystanie
5.2 Opłata za aktywację Karty TAN
5.3 Opłata za korzystanie z Haseł SMS
6 Bankowość internetowa – db powerNET
6.1 Korzystanie z systemu db powerNET – za każdego użytkownika
6.2 Wydanie użytkownikowi pierwszego Tokena USB
Wydanie użytkownikowi kolejnego Tokena USB po upływie jego ważności
6.3
(wznowienie)
6.4 Wydanie Tokena USB w miejsce utraconego, uszkodzonego przez użytkownika
6.5 Zastrzeżenie Tokena USB
6.6 Wydanie Hasła startowego oraz informacji o numerze ID użytkownika
6.7 Aktywacja dostępu
6.8 Nadanie / zmiana dostępów i uprawnień użytkowników
6.9 Przypisanie Tokena aplikacyjnego do użytkownika
7 Wyciągi
7.1 Wyciągi papierowe
7.1.1 dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, odbierane w Oddziale
7.1.2 dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, wysyłane pocztą
7.1.3 miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, odbierane w Oddziale
7.1.4 miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą

nie dotyczy
bez opłaty

jednorazowo (przy
aktywacji)
jednorazowo
(za każde Hasło
SMS)

nie dotyczy
20,00 zł
bez opłaty

miesięcznie

15,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

jednorazowo

nie dotyczy

150,00 zł

bez opłaty

za każdy wyciąg
naliczana w dniu
wydrukowania
wyciągu pobierana
miesięcznie

10,00 zł

10,00 zł

4,00 zł
10,00 zł
bez opłaty
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4 Pakiety ubezpieczeń
4.1 Pakiet Assistance dla posiadacza rachunku dbNET Biznes
5 Bankowość internetowa – db easyNET

7.2 Wyciągi elektroniczne:
dzienne, generowane po każdej zmianie salda, dostępne za pośrednictwem db
7.2.1
easyNET
miesięcznie
miesięczne, generowane po zakończeniu miesiąca, dostępne za pośrednictwem
7.2.2
db easyNET
7.2.3 dzienne, dostępne za pośrednictwem db powerNET
7.2.4 miesięczne, dostępne za pośrednictwem db powerNET
7.3 Wyciągi podwójne (papierowe i elektroniczne)
dzienne, drukowane po każdej zmianie salda odbierane w Oddziale i dostępne
7.3.1
za pośrednictwem db easyNET
za każdy wyciąg
dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, wysyłane pocztą i dostępne za
7.3.2
naliczana w dniu
pośrednictwem db easyNET
wydrukowania
miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, odbierane w Oddziale i
wyciągu, pobierana
7.3.3
dostępne za pośrednictwem db easyNET
miesięcznie
miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą i dostępne
7.3.4
za pośrednictwem db easyNET
7.3.5 dzienne, odbierane w Oddziale i dostępne za pośrednictwem db powerNET
za każdy wyciąg
7.3.6 dzienne, wysyłane pocztą i dostępne za pośrednictwem db powerNET
naliczana w dniu
wydrukowania
7.3.7 miesięczne, odbierane w Oddziale i dostępne za pośrednictwem db powerNET
wyciągu, pobierana
miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą i dostępne
7.3.8
miesięcznie
za pośrednictwem db powerNET
7.4 Sporządzenie odpisu wyciągu
za każdy odpis
7.5 Wyciągi w formacie MT940
7.5.1 Elektroniczne wyciągi dzienne MT940
za każdy wyciąg
pobierana zbiorczo
7.5.2 Elektroniczne wyciągi miesięczne MT940
na koniec miesiąca

bez opłaty

bez opłaty

nie dotyczy
bez opłaty
bez opłaty

nie dotyczy

4,00 zł
10,00 zł

nie dotyczy
10,00 zł
bez opłaty
4,00 zł

nie dotyczy

10,00 zł
bez opłaty
15,00 zł
5,00 zł

nie dotyczy

90,00 zł

Krajowe operacje rozliczeniowe
Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania
prowizji/opłaty

1

2

1 Operacje czekowe
1.1 Wydanie książeczki czekowej
1.2 Potwierdzenie czeku
1.3 Przyjęcie do inkasa czeku wystawionego w złotych
1.4 Przyjęcie zastrzeżenia czeku (-ów)
2

Pakiet
dbNET
Biznes
3

db S

db M

db L

db XL

4

5

6

7

90 szt.

120 szt.

za 10 czeków

20,00 zł
10,00 zł

za każdy czek

25,00 zł
40,00 zł

od zastrzeżenia

Polecenie przelewu

Liczba darmowych przelewów z rachunku głównego do banku krajowego w PLN w systemie ELIXIR
nie dotyczy
złożonych za pośrednictwem systemu db easyNET lub db powerNET
2.2 Przelewy między rachunkami w DB Polska S.A.
za przelew
2.1

30 szt.

60 szt.
bez opłaty

2.3 Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego w systemie ELIXIR:

2.3.3 - złożonego za pośrednictwem systemu db powerNET

za przelew

2.3.4 - złożonego za pośrednictwem Teleserwisu
2.4 Realizacja polecenia przelewu podatku lub przelewu do ZUS:

2,50 zł

10,00 zł
2,00 zł

nie dotyczy

2,50 zł

2,00 zł

2,00 zł

2.4.1 - złożonego za pośrednictwem Oddziału
2.4.2 - złożonego za pośrednictwem systemu db easyNET
2.4.3 - złożonego za pośrednictwem systemu db powerNET

5,00 zł
bez opłaty

5,00 zł
za przelew

2.4.4 - złożonego za pośrednictwem Teleserwisu
2.5 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET (wszystkie kanały dostępu):

1,00 zł
nie dotyczy

10,00 zł

bez opłaty
nie dotyczy

bez opłaty

2,00 zł

4,00 zł

2.5.1 - dla kwot od 1 mln zł
2.5.2 - dla kwot poniżej 1 mln zł
Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale), pobierana
2.6 dodatkowo do opłaty za przelew nie dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami
DB Polska S.A. oraz przelewów w systemie SORBNET
Realizacja polecenia przelewu na zlecenie organu egzekucyjnego lub innej
2.8 uprawnionej instytucji
Realizacja polecenia przelewu związanego z dyspozycją wypowiedzenia
2.9 umowy/rachunku bankowego (opłata nie jest pobierana w przypadku gdy
saldo likwidowanego rachunku jest mniejsze niż 20,00 zł.)

4,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy
bez opłaty
nie dotyczy

20,00 zł
40,00 zł
5,00 zł
za przelew
5,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

10,00 zł
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2.3.1 - złożonego za pośrednictwem Oddziału
2.3.2 - złożonego za pośrednictwem systemu db easyNET

3

Zlecenia stałe
Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałego w Oddziale, Internecie i
3.1
Teleserwisie
3.2 Realizacja zlecenia stałego w PLN:
3.2.1

od zlecenia

- złożonego w Oddziale (nie pobiera się opłaty za realizację zlecenia stałego
pomiędzy rachunkami DB Polska S.A.)

3.2.2 - złożonego za pośrednictwem systemu db easyNET
3.2.3 - złożonego za pośrednictwem systemu db powerNET

6,00 zł
od każdej
bez opłaty
realizacji zlecenia
nie dotyczy

3.2.4 - złożonego za pośrednictwem Teleserwisu
4

bez opłaty

bez opłaty

nie dotyczy
1,00 zł

4,00 zł

2,00 zł

nie dotyczy

Polecenia zapłaty

4.1 Czynności bankowe dotyczące rachunku dłużnika
4.1.1

Obciążenie rachunku dłużnika kwotą wynikającą z otrzymanego przez Bank
polecenia zapłaty i przekazanie środków pieniężnych do banku wierzyciela

4.1.2

Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zapłaty z banku
wierzyciela z powodu braku środków na rachunku dłużnika

4.1.3

Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zapłaty z banku
wierzyciela z powodów innych niż wymienione w pkt. 4.1.2.

Przyjęcie od dłużnika pojedynczego odwołania polecenia zapłaty, jeżeli zostało
złożone w terminie:
- 56 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego –
4.1.4 w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności
gospodarczej
- 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego w
przypadku pozostałych dłużników
4.2 Czynności bankowe dotyczące rachunku wierzyciela
4.2.1

Złożenie przez wierzyciela polecenia zapłaty

4.2.2 Realizacja przez Bank odwołania polecenia zapłaty założonego przez dłużnika
5

od przelewu
bez opłaty
za każdą
odmowę

za każde
odwołanie

3,00 zł

za każde złożone
nie dotyczy
polecenie zapłaty

1,50 zł

za każde
odwołanie

3,00 zł

za każda płatność,
naliczana
miesięcznie

ustalana indywidualnie

Usługa db-collect

5.1 Realizacja płatności w ramach uslugi db-collect

Operacje gotówkowe
Lp.

1
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3

Rodzaj czynności

Tryb pobierania
prowizji/opłaty

1

2

Pakiet
dbNET
Biznes
3

db S

db M

db L

4

5

6

db XL

7
Wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku
Na rachunki osób fizycznych prowadzone w DB Polska S.A. (wpłata w PLN, USD,
EUR, CHF, GBP – w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są
bez opłaty
realizowane)
Na rachunki przedsiębiorców prowadzone w DB Polska S.A. (wpłata w PLN,
0,40% min.
0,40%
0,30%
0,20%
0,20%
USD, EUR, CHF, GBP – w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są
od kwoty
6,00 zł* min. 6,00 zł min. 4,50 zł min. 3,00 zł min. 3,00 zł
realizowane)
Na rachunek przedsiębiorcy prowadzony w DB Polska S.A. w formie pakietów
zamkniętych (wpłata w PLN, USD, EUR, CHF, GBP – w pozostałych walutach
0,30% min. 60,00 zł
wpłaty gotówkowe nie są realizowane)
Wystawienie protokołu wystąpienia różnic kasowych
od protokołu
10,00 zł
(ilościowych/jakościowych) we wpłacie zamkniętej w oddziale
W monetach w ilości powyżej 50 sztuk (opłata dodatkowa do pkt 1.1-1.4)
od kwoty
0,60% min. 20,00 zł
Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach sieci Euronet
Na rachunek przedsiębiorcy prowadzony w DB Polska S.A. powiązany z kartą
od transakcji
bez opłaty
debetową wydaną do tego rachunku
Wpłaty gotówkowe w PLN w pakietach zamkniętych z dostarczaniem ich przez Klienta do liczarni
Na rachunek przedsiębiorcy
0,10% min. 5,00 zł
od kwoty pakiety
W monetach w ilości powyżej 50 sztuk (opłata dodatkowa do pkt. 2.1)
1,2%
Wystawienie protokołu wystąpienia różnic kasowych
od protokołu
10,00 zł
(ilościowych/jakościowych) we wpłacie zamkniętej w liczarni

4 Wpłaty gotówkowe w USD, EUR, CHF, GBP w pakietach zamkniętych z dostarczaniem ich przez Klienta do liczarni
4.1 Na rachunek przedsiębiorcy
od kwoty
Wystawienie protokołu wystąpienia różnic kasowych
4.2
od protokołu
(ilościowych/jakościowych) we wpłacie zamkniętej w liczarni

0,25% min. 5,00 zł
10,00 zł
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UWAGA:
* pierwsze 5 wpłat w miesiącu na rachunek główny w PLN - 0,00 zł

5

Wypłata z rachunku (wypłata w PLN, USD, EUR, CHF, GBP – w pozostałych walutach wypłaty gotówkowe nie są realizowane) w Oddziale
0,40% min.
0,40%
0,30%
0,20%
0,20%
5.1 Wypłata z rachunku bankowego
od kwoty
6,00 zł* min. 6,00 zł min. 4,50 zł min. 3,00 zł min. 3,00 zł
dodatkowa opłata
liczona od
nadwyżki powyżej
Awaryjna wypłata gotówki w kwocie powyżej ustalonego dla danego Oddziału
kwoty limitu
5.2 limitu wypłaty gotówkowej podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu (wypłata z
wypłaty
0,50%
wszystkich typów rachunków)**
gotówkowej
ustalonego
dla danego
Oddziału
Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówki, podlegającej wcześniejszemu
od awizowanej
5.3
0,50%
zgłoszeniu (wypłata z wszystkich typów rachunków)
kwoty*
UWAGA:
* pierwsze 5 wypłat w miesiącu z rachunku głównego w PLN - 0,00 zł
** wypłaty przewyższające w danym dniu dzienny limit wypłat w oddziale dla klienta wymagają uprzedniego zgłoszenia w jednostce Banku, w której ma nastąpić wypłata co najmniej na dwa dni
robocze przed terminem wypłaty. Dzienny limit wypłat w oddziale prowadzącym obsługę walut obcych wynosi 25 000,00 zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych (USD, EUR, CHF, GBP)
, dla pozostałych 5 000,00 zł.

6
6.1

Wypłaty gotówkowe w PLN w pakietach zamkniętych z dostarczeniem ich z liczarni do Klienta
Wypłata gotówki w PLN w pakietach zamkniętych dostarczanych z liczarni do
od kwoty
Klienta

0,40% min. 150,00 zł

Karty płatnicze
Lp.

Rodzaj czynności

1
Karta VISA Business Electron EMV (mikroprocesor)
Wydanie karty (karta Visa Business Electron nie jest wydawana do rachunku
1.1
db Oszczędna Firma/db Firma z Przyszłością)
Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej z uwzględnieniem
1.2
postanowień pkt. 1.9 i 1.10
1.3 Wznowienie karty na kolejny okres
1.4 Obsługa karty
1.5 Transakcje bezgotówkowe
1.6 Wypłata gotówki:
1.6.1 - w bankomatach DB Polska S.A. oraz w sieci EURONET

Tryb pobierania
prowizji/opłaty
2

Pakiet
dbNET
Biznes
3

db S

db M

db L

db XL

4

5

6

7

1

1.6.2 - w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków w Polsce
1.6.3 - w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków za granicą
Przewalutowanie transakcji wykonanych w walucie innej niż PLN. Prowizja
1.7
zwiększa kwotę obciążenia rachunku.
Zmiana na wniosek Klienta dziennego limitu transakcji bezgotówkowych oraz /
1.8
lub gotówkowych w Oddziale
Wydanie karty w trybie ekspresowym w kraju (doręcznie kurierem na adres
1.9
korespondencyjny Klienta)
Wydanie karty w trybie ekspresowym za granicę (doręcznie kurierem na adres
1.10
korespondencyjny Klienta)
1.11 Nadanie lub zmiana kodu PIN w IVR:
1.11.1 - pierwsze nadanie kodu PIN
1.11.2 - zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza)
1.11.3 - zmiana kodu PIN w IVR (każda kolejna)

bez opłaty

od karty
5,00 zł*

5,00 zł
bez opłaty

od transakcji

od transakcji

bez opłaty

2,50 zł
1,50 zł
1,00 zł
1,00 zł
2,00%
1,50%
1,00% min. 3,00 zł
min. 6,00 zł min. 4,00 zł
2,00% min. 6,00 zł

od kwoty

3,00%

od czynności

5,00 zł

od karty

45,00 zł

od karty

200,00 zł

od czynności

bez opłaty

UWAGA:
* w przypadku wykonania przy użyciu karty VISA Business Electron min. jednej transakcji finansowej w ciągu miesiąca kalendarzowego, opłata za kartę nie jest pobierana

Karta MasterCard Business Silver
Wydanie karty
Wydanie nowej karty w miejsce karty zgłoszonej jako zniszczona, skradziona
2.2
lub zagubiona
2.3 Opłata roczna za kartę
2.4 Wznowienie karty na kolejny okres
2.5 Transakcje bezgotówkowe
2.6 Wypłata gotówki w bankomacie
2.7 Zmiana na wniosek Klienta miesięcznego limitu wydatków
2.8 Awaryjna wypłata gotówki za granicą
2.9 Wydanie karty zastępczej za granicą
2.10 Opłata za przesłanie karty w trybie ekspresowym w kraju (kurierem)
2.11 Opłata za przesłanie karty w trybie ekspresowym za granicę (kurierem)
2.12 Przekroczenie limitu na karcie

95,00 zł

80,00 zł
40,00 zł

od karty
95,00 zł
od transakcji
od czynności
od transakcji
od karty

1,00 %

bez opłaty
0,50 %
3,50% min. 10,00 zł
5,00 zł
95 EUR
148 EUR
45,00 zł
200,00 zł
20,00 zł

80,00 zł
0,00 %
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2
2.1

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Wysłanie monitu
Nadanie kodu PIN w IVR
Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza w okresie ważności karty)
Zmiana kodu PIN w IVR (kolejne)
Miesięczny wyciąg z karty (zbiorczy i szczegółowe)
Pakiet ubezpieczeń do karty (nie dotyczy kart wydanych lub wznowionych od
dnia 01.10.2016r.)
Karta MasterCard Business Gold
Wydanie karty
Wydanie nowej karty w miejsce karty zgłoszonej jako zniszczona, skradziona
lub zagubiona
Opłata roczna za kartę
Wznowienie karty na kolejny okres
Transakcje bezgotówkowe
Wypłata gotówki w bankomacie
Zmiana na wniosek Klienta miesięcznego limitu wydatków
Awaryjna wypłata gotówki za granicą
Wydanie karty zastępczej za granicą
Opłata za przesłanie karty w trybie ekspresowym w kraju (kurierem)
Opłata za przesłanie karty w trybie ekspresowym za granicę (kurierem)
Przekroczenie limitu na karcie
Wysłanie monitu
Nadanie kodu PIN w IVR
Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza w okresie ważności karty)
Zmiana kodu PIN w IVR (kolejne)
Miesięczny wyciąg z karty (zbiorczy i szczegółowe)
Pakiet ubezpieczeń do karty (nie dotyczy kart wydanych lub wznowionych od
dnia 01.10.2016r.)

20,00 zł
od czynności
bez opłaty

bez opłaty
250,00 zł

180,00 zł
40,00 zł

od karty
250,00 zł
od transakcji

180,00 zł

bez opłaty
0,50 %
3,50% min. 10,00 zł
5,00 zł
95 EUR
148 EUR
45,00 zł
200,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

1,00 %

od czynności
od transakcji
od karty

0,00 %

od czynności
bez opłaty

Przelewy dewizowe
Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania
prowizji/opłaty

1

2

Przelewy wychodzące
Przelewy wysyłane, kierowane poza obszar EOG złożone w Oddziale Banku lub
1.1
za pośrednictwem Teleserwisu

Pakiet
dbNET
Biznes
3

db S

db M

db L

db XL

4

5

6

7

1

1.2

Przelewy wysyłane, kierowane poza obszar EOG złożone za pośrednictwem
systemu db easyNET lub db powerNET

1.3

Przelewy kierowane do kraju EOG , w walucie jednego z tych krajów złożone w
Oddziale Banku lub za pośrednictwem Teleserwisu

1.4

Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie jednego z tych krajów złożone za
pośrednictwem systemu db easyNET lub db powerNET

1.5 Przelewy europejskie wysyłane1)
1.6 Prowizja za koszty innych banków - dotyczy zleceń z pkt.1.1 lub 1.2..
Dodatkowa opłata za realizację zleceń z pkt. 1.1.,1.2.,1.3. lub 1.4. z zerową
1.7
2)
datą waluty w walucie EUR lub USD
Realizacja w trybie pilnym Uwaga: opłata dodatkowa do zleceń 1.1.,1.2.,1.3.
1.8
lub 1.4. składanych w formie papierowej za realizację zlecenia w dniu przyjęcia.
Anulowanie niezrealizowanego przelewu zagranicznego na wniosek
1.9
zleceniodawcy
2 Przelewy przychodzące
2.1 Przelewy otrzymane spoza obszaru EOG3)
2.2 Przelewy otrzymane z obszaru EOG w walucie jednego z tych krajów

0,30% min.50,00 zł max.250,00 zł

od kwoty

0,20%
min. 30,00 zł
max. 250,00 zł

0,15%
min. 30,00 zł,
max. 187,50 zł

0,10%
min. 30,00 zł
max. 125,00 zł

0,30% min.50,00 zł max.250,00 zł
0,20%
min. 30,00 zł
max. 250,00 zł

0,15%
min. 30,00 zł,
max. 187,50 zł

0,10%
min. 30,00 zł
max. 125,00 zł

7,00 zł
65,00 zł
od zlecenia

50,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

od zlecenia

bez opłaty
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2.3 Przelewy europejskie otrzymane4)

3
3.1
3.2
4

4.1

4
5.1
5.2
5.3
5.4

Czeki bankierskie
Wystawienie czeku
Wysłanie czeku na adres beneficjenta
Inkaso czeków

od kwoty czeku
za przesyłkę

1,50% min. 50,00 zł max 250,00 zł
50,00 zł

od kwoty czeku
plus koszty
banków
1,00% min.35,00 zł
Inkaso czeków z wystawienia zagranicznego
zagranicznych,
max 250,00 zł
jeśli nie zostały
pobrane przez
bank zagraniczny
Inne czynności związane z usługami wymienionymi w Części VIII A wykonywanymi na indywidualne zlecenie Klienta
Anulowanie polecenia wypłaty lub zmiana instrukcji do polecenia wypłaty
50,00 zł plus koszty banków zagranicznych
Wykonanie dyspozycji reklamacyjnej, w tym poszukiwanie płatności w bankach
60,00 zł plus koszty banków zagranicznych
zagranicznych
Wysłanie na zlecenie klienta innego komunikatu SWIFT
50,00 zł
od wydanej kopii
Wydanie kopii komunikatu SWIFT zrealizowanego wychodzącego zlecenia
komunikatu
20,00 zł
zagranicznego
SWIFT

UWAGA:
1) Przelew europejski jest dostępny wyłącznie w systemie db easyNET i db powerNET.
2) Środki będą dostępne dla banku odbiorcy w dniu realizacji zlecenia. Uwaga: a) w informacjach dodatkowych lub szczegółach zlecenia należy umieścić informację „zerowa data waluty” b)
zlecenie musi być złożone przed godziną 12.00. c) jeżeli warunki z pkt. a) lub b) lub a) i b) łącznie nie zostaną spełnione to zlecenie zostanie zrealizowane z jednodniową datą waluty bez
pobierania dodatkowej prowizji.
3) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein.
4) Przelew w walucie EUR otrzymany od banku będącego uczestnikiem systemu SEPA.

Operacje dokumentowe
Lp.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2

1
Inkaso dokumentowe importowe
Wydanie dokumentów handlowych i/lub finansowych w zamian za płatność, za akcept traty lub weksel
własny
Wydanie dokumentów bez zapłaty
Przekazanie praw z dokumentów inkasa adresowanych na Bank, drogą cesji lub indosu
Zmiana warunków inkasa
Przekazanie bankowi podawcy częściowych kwot inkasowych
Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub
dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT,
przygotowywanie zestawienia)

Przyjęcie zlecenia inkasa eksportowego

2.2

Zwrot dokumentów

2.3

Oddanie weksla do protestu na rachunek podawcy inkasa

2.6
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

jednorazowo

jednorazowo za każdą
czynność

Opłata
3
0,20% min. 250,00 zł
max. 600,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
80,00 zł

Inkaso dokumentowe eksportowe

2.1

2.4
2.5

Tryb pobierania
prowizji/opłaty
2

0,20% min. 250,00 zł
max. 600,00 zł
150,00 zł
300,00 zł + opłaty
notarialne+ koszt
tłumaczenia
100,00 zł
250,00 zł

jednorazowo
Anulowanie zlecenia inkasowego/zmiana zlecenia inkasowego
Przesłanie dokumentów pocztą kurierską
Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub
jednorazowo za każdą
dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT,
80,00 zł
czynność
przygotowywanie zestawienia)
Akredytywa dokumentowa importowa
Preawiz otwarcia akredytywy
jednorazowo
100 zł
Otwarcie akredytywy
Uwaga: płatne z góry za każdy rozpoczęty kwartał ważności akredytywy
Akredytywa zabezpieczona środkami Klienta (z góry)
0,15% min. 300,00 zł
od kwoty
Akredytywa zabezpieczona w inny uzgodniony z Bankiem sposób
0,20% min. 300,00 zł
Zmiana warunków akredytywy
Uwaga: w przypadku równoczesnych zmian kilku warunków akredytywy opłaty nie kumulują się, pobiera się jedną, od zmiany o najwyższej opłacie
Przedłużenie terminu ważności akredytywy
jak za otwarcie
od kwoty
Uwaga: płatne z góry za każdy dodatkowy, rozpoczęty kwartał ważności akredytywy
akredytywy
Podwyższenie kwoty akredytywy
jak za otwarcie
od kwoty podwyższenia
Uwaga: płatne z góry za każdy rozpoczęty kwartał ważności akredytywy, licząc od daty podwyższenia
akredytywy
Inne zmiany warunków akredytywy
jednorazowo
200,00 zł
Podjęcie i sprawdzenie dokumentów
od kwoty
0,20% min. 300,00 zł
Przekazanie praw z dokumentów adresowanych na Bank, drogą cesji lub indosu
jednorazowo
200,00 zł
Odroczenie płatności
Uwaga: pobierane z góry za każdy rozpoczęty miesiąc, licząc od daty wydania dokumentów płatnikowi,
od kwoty
0,10% min. 250,00 zł
płatne w dniu wydania dokumentów
Anulowanie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy
jednorazowo
100,00 zł
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1

Rodzaj czynności/usługi

3.8

4
4.1

Sporządzenie wzoru akredytywy
Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub
dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT,
przygotowywanie zestawienia)
Akredytywa dokumentowa eksportowa
Awizacja akredytywy eksportowej

4.2

Potwierdzenie akredytywy

4.3
4.4

Badanie i wysyłka dokumentów w ramach akredytywy
Odroczenie terminu płatności w ramach akredytywy niepotwierdzonej

4.5

Odroczenie terminu płatności w ramach akredytywy potwierdzonej

4.6

Podwyższenie kwoty akredytywy/przedłużenie terminu ważności – dotyczy akredytywy potwierdzonej

3.9

Przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta.
Uwaga: Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, o ile nie ustalono inaczej
Awizacja zmiany warunków (innych niż wymienione w pkt. 7.6) akredytywy potwierdzonej lub
4.8
niepotwierdzonej
4.9 Anulowanie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy
4.10 Przesłanie dokumentów pocztą kurierską
4.7

4.11 Wstępne sprawdzenie dokumentów
Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub
4.12 dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT,
przygotowywanie zestawienia)

jednorazowo

100,00 zł

jednorazowo za każdą
czynność

80,00 zł

jednorazowo od kwoty

od kwoty
jednorazowo od kwoty

od kwoty
jednorazowo

0,10% min. 250,00 zł
zgodnie z
indywidualnymi
warunkami
0,20% min. 300,00 zł
0,10% min. 250,00 zł
zgodnie z
indywidualnymi
warunkami
zgodnie z
indywidualnymi
warunkami
0,20% min. 300,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
250,00 zł

jednorazowo za każdy pełny
komplet dokumentów

300,00 zł

jednorazowo za każdą
czynność

80,00 zł

Pozostałe prowizje i opłaty
Rodzaj czynności/usługi
1
1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Związane z obsługą rachunku
Udzielanie informacji o stanie salda na rachunku poprzez Internet i Teleserwis
Przyjęcie dyspozycji blokady środków celem zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonych przez DB
Polska S.A.
Przyjęcie dyspozycji blokady środków na określone cele, inne niż w pkt. 1.3
Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym związanych z zabezpieczeniem
należności Banku (udzielenie kredytu pożyczki)
Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, związana z celem innym niż
wymieniony w pkt. 1.5
Aktualizacja karty wzorów podpisów
Potwierdzenie dokonania transakcji
Złożenie wniosku o zapytanie do Centralnej Informacji o rachunkach

Tryb pobierania
prowizji/opłaty
2

3

bez opłaty
min. 20zł
bez opłaty
20,00 zł

od czynności

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym
Uwaga: za każde rozpoczęte 20 pozycji

1.11 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub stanu rachunku
1.12 Sporządzenie opinii bankowej
1.13 Wydanie potwierdzenia zgodności podpisu z wzorem na karcie wzorów podpisów.
1.14 Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę
Udzielenie pisemnej informacji o stanie zadłużenia, stanie rachunku bankowego, itp. Na wniosek organów uprawnionych przez ustawę
a) w przypadku udzielenia informacji wymagającej sprawdzenia ewidencji księgowej w jednej jednostce
organizacyjnej DB Polska S.A.
1.15 b) w przypadku udzielenia informacji dotyczącej sprawdzenia ewidencji księgowej w więcej niż jednej
jednostce organizacyjnej DB Polska S.A.
od czynności
c) w przypadku udzielenia informacji na zlecenie innych banków
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu oraz ich części (opłaty
pobierane są z rachunku)
1.17 Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od chwili otwarcia na wniosek Klienta

Opłata

1.16

20,00 zł
10,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
+ 50,00% za poprzedni
rok
20,00 zł
+ 5,00 zł za każdy
dodatkowy rachunek
min. 50,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
na zasadzie
wzajemności, min. 20zł
0,50% min.10 zł

od czynności

20,00 zł
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Lp.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

3

Inne
Przyjęcie zlecenia zastrzeżenia rachunku, dokumentu tożsamości, itp.
Sporządzenie i przesłanie wezwania do zapłaty lub upomnień (np. z tytułu braku spłat zadłużenia,
powstania salda debetowego, itp.)
Sporządzenie/wydanie potwierdzenia o stanie zobowiązań lub należności Klienta wobec DB Polska S.A. Na
potrzeby firm audytorskich lub biegłych rewidentów upoważnionych przez Klienta
Wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych.
Przedstawienie weksla do inkasa
Realizacja płatności z tytułu inkasa weksla
Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia weksla

Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości * przeznaczonej na cele mieszkalne.
* - nieruchomość w rozumieniu przepisów wewnętrznych obowiązujących każdorazowo w Banku.

Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości innej niż wskazana w pkt 2.8 powyżej.

40,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
+50,00% za lata ubiegłe
min. 20,00 zł
ustalana indywidualnie
50,00 zł
ustalana indywidualnie
Lokal mieszkalny - 405
zł
Działka (nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
z przeznaczeniem pod
zabudowę na cele
mieszkalne) - 405 zł
Dom - 652,5 zł
Dom mieszkalny
z kosztorysem 684 zł.

od rachunku
za każdy rok
jednorazowo
od płatności
jednorazowo

Każdorazowo/
zgodnie z dokumentacją
kredytową

Każdorazowo/
zgodnie z dokumentacją
kredytową

Wysokość opłaty
ustalana indywidualnie

każdorazowo

295,20 zł.

co roku

178,35 zł

Opłata za inspekcję nieruchomości dla nieruchomości komercyjnej/ nieruchomości medycznej*
poprzedzającą udzielenie kredytu/pożyczki.
*- nieruchomość komercyjna/nieruchomość medyczna w rozumieniu przepisów wewnętrznych obowiązujących każdorazowo
w Banku.

Opłata za inspekcję nieruchomości innej niż wskazana w pkt 2.8 powyżej, stanowiącą podstawę do
dokonania aktualizacji wartości przedmiotu zabezpieczenia.

wysokość opłat i prowizji ustala Dyrektor placówki
w porozumieniu z Departamentem Sprzedaży Sieci
Oddziałów lub Dyrektorem Departamentu Centrum
Finansowego dla Firm

Usługi nieuwzględnione w niniejszej tabeli, a możliwe do zrealizowania przez Bank

Godziny graniczne przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu roboczym

Dyspozycje
papierowe
1

Przelewy krajowe w PLN
Przelew zwykły (ELIXIR)
Przelewy SORBNET
Przelewy ZUS i podatku
Przelewy między rachunkami
w DB Polska na nr rozliczeniowy 188
Przelewy między rachunkami
w DB Polska na nr rozliczeniowy 191
Przelewy w obrocie dewizowym

15:00
15:30
12:30

w godzinach pracy
Oddziału

Teleserwis

db easyNET

db powerNET

3

4

5

15:00
15:30
18:00

15:00
15:30
18:00

15:00
15:30
18:00

19:00

19:00

19:00

w godzinach pracy
Oddziału

20:00

1)

3)

13:00

13:00

14:00

14:00

2)
niedostępne
niedostępne
niedostępne
15:00
Przelew europejski wysłany
1) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein
2) Przelew w walucie EUR wysyłany do banku będącego uczestnikiem systemu SEPA dostępny wyłącznie w systemie db easyNET i db powerNET
3) Godzina Graniczna przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu kalendarzowym

15:00

Przelew wysłany poza EOG

Przelew wysłany do EOG w walucie jednego z krajów EOG

1)

12:30

13:00

13:00
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Rodzaj czynności/usługi

Kanał
Oddział
Dyspozycje wprowadzone
do systemu bankowego
w Oddziale w dniu przyjęcia
2

