Tabela Prowizji i Opłat – Konto Główne w GBP
Data publikacji: 01/01/2021
GBP (o ile nie wskazano inaczej)
Subkonta DiPocket 3– dostępne w następujących walutach:
GBP, EUR, PLN, USD i CHF
•
Główne Subkonto w GBP
•
Dodatkowe Subkonto w GBP
•
Dodatkowe Subkonto w walucie obcej
Karty4 – dostępne w następujących walutach: GBP, EUR, PLN, USD
•
Karta wirtualna (wyłącznie do płatności telefonicznych i
internetowych)
•
Karta fizyczna

Częstotliwość/naliczanie1

Opłata2

Nie dotyczy (ND)
Miesięcznie
Miesięcznie

Brak
Brak
Brak

Miesięcznie

Bezpłatna do pierwszego rachunku; 0,25 GBP do
każdego dodatkowego Subkonta
Bezpłatna do pierwszego rachunku; 0,75 GBP do
każdego dodatkowego Subkonta
Bezpłatna do pierwszego rachunku; 2,50 GBP za karty
do dodatkowych Subkont
2,50 GBP

Miesięcznie

•

Zamówienie karty fizycznej

Przy zamówieniu

•

Wydanie duplikatu karty fizycznej w wypadku utraty, kradzieży
bądź zniszczenia
Wydanie nowej karty fizycznej po upływie terminu ważności
karty

Przy zamówieniu

•

ND; karta zostaje zastąpiona automatycznie pod
warunkiem, że była używana w okresie trzech
miesięcy przed upływem terminu ważności

Brak

Za każdą transakcję

ND
ND

Pierwsze dziesięć transakcji w miesiącu (z rachunku lub
na rachunek) – bezpłatne, każda następna płatność –
0,10 GBP
Brak
Brak

Za każdą transakcję
Za każdą transakcję
Za każdą transakcję
Za każdą transakcję
Za każdą transakcję

Brak
0,50 GBP
Brak
2,00 GBP
7,50 GBP

Korzystanie z Kart6
•
Zakupy w sklepach fizycznych/przez Internet
•
Wypłata gotówki w punktach handlowo-usługowych (cashback)
•
Bankomaty – karty denominowane w PLN używane w Polsce

ND
ND
Za każdą transakcję

•

Za każdą transakcję

Brak
Brak
Bezpłatnie w wypadku korzystania z bankomatów
Banku Pekao SA/2,50 PLN przy korzystaniu z innych
bankomatów
0,50 GBP

Za każdą transakcję
Za każdą transakcję
% wydatku

0,50 GBP/0,75 EUR/2,50 PLN/1,00 USD
0,75 GBP/1,00 EUR/4,00 PLN/1,50 USD
1,00%

Płatności na Rachunek Klienta
•
Face to Face

Za każdą transakcję

•
•
•

ND
ND
ND

Pierwsze dziesięć transakcji w miesiącu (z rachunku lub
na rachunek) – bezpłatne, każda następna płatność –
0,10 GBP
Brak
Brak
Brak

Za każdą transakcję

0,50 GBP

Usługi dodatkowe
•
Wymiana walut (w dostępnych parach walutowych)

% kwoty podlegającej wymianie

•

Każdorazowo

0,50% – zawarte w kursie wymiany walut podanym dla
każdego przeliczenia
Brak

Płatności wychodzące dokonywane przy użyciu Aplikacji
•
Face to Face
•
•
•

•
•
•

•

Przelewy Moje Kontakty – krajowe
Przelewy Moje Kontakty – międzynarodowe
Przelewy bankowe
o
Przelewy w PLN do Polski
o
Przelewy w GBP do Wielkiej Brytanii
o
Przelewy SEPA (wyłącznie w EUR)
o
Inne przelewy – Zwykłe5
o
Inne przelewy – Ekspresowe

Bankomaty – karty denominowane w GBP używane w Wielkiej
Brytanii
Bankomaty – inne wypłaty na terenie Europy 7
Bankomaty – reszta świata
Opłata za transakcje w walutach obcych

Przelewy Moje Kontakty
Przelewy bankowe – SWIFT
Przelewy bankowe – waluta lokalna lub EUR z krajów należących
do SEPA
Obciążenie karty debetowej lub kredytowej wydanej przez
podmiot zewnętrzny

Wyciąg/potwierdzenie transakcji w formie papierowej

1

Opłaty miesięczne naliczane są w dniu miesiąca, w którym klient aktywował Konto lub Kartę po raz pierwszy, w odniesieniu do Kart i Subkont, które w tym dniu znajdowały się w posiadaniu klienta przez co najmniej 30 dni.
Przykładowo, jeśli klient dokonał aktywacji Karty w dniu 2 maja, opłaty miesięczne będą pobierane drugiego dnia każdego miesiąca, a jeśli ten sam klient otworzy Subkonto w dniu 15 maja, opłaty dotyczące tego Subkonta
zostaną pobrane po raz pierwszy w dniu 2 lipca (jako że w dniu 2 czerwca Subkonto będzie w posiadaniu klienta przez okres krótszy niż 30 dni).
2
Wszystkie opłaty obciążają główne Subkonto prowadzone w lokalnej walucie, z wyjątkiem opłat za korzystanie z kart, które obciążają Subkonto połączone z Kartą użytą do danej transakcji. Opłaty za korzystanie z kart
naliczane są w kwotach określonych powyżej, w zależności od waluty karty: na przykład opłaty wyrażone w PLN naliczane będą za korzystanie z kart denominowanych w PLN.
3
Dotyczy każdego Subkonta danego rodzaju
4
Dotyczy każdej Karty
5
Przy składaniu polecenia międzynarodowego przelewu bankowego odpowiednia opłata jest wyświetlana przed dokonaniem potwierdzenia
6
Jeżeli cena podana jest w różnych walutach, obowiązuje cena w walucie Karty użytej do danej transakcji.
7
Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria
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