Informacje o wprowadzanych zmianach
Zwracamy uwagę na najistotniejsze zmiany w zakresie opłat i prowizji oraz proponujemy rozwiązania, które pozwolą na obniŜkę kosztów.
Prosimy o zapoznanie się z poniŜszymi propozycjami.
Dotyczy tych z Państwa, którzy korzystają z kart płatniczych MasterCard Omni.
Na czym polega zmiana
Jak nie ponosić opłaty?
Wprowadzenie opłaty miesięcznej za kartę w wysokości 7 zł.
Aby nie ponosić opłaty za kartę moŜna ją wymienić na kartę Visa
W ramach jednej opłaty, wszystkie wypłaty w bankomatach
Sol (bez opłaty miesięcznej – w przypadku rozliczenia przez BZ
w Polsce są dostępne bez opłat (do tej pory bez prowizji były
WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej 5
moŜliwe tylko wypłaty w bankomatach sieci BZWBK24 i PKO BP).
transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŜyciu karty,
z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash). Wypłaty tą kartą bez
prowizji moŜliwe są w bankomatach sieci BZWBK24.
Dotyczy tych z Państwa, którzy korzystają z kart płatniczych MasterCard Payback Omni.
Na czym polega zmiana
Jak ponosić niŜsze opłaty?
Wprowadzenie opłaty miesięcznej za kartę w wysokości 7 zł.
Aby ponosić niŜszą opłatę za kartę moŜna ją wymienić na kartę
W ramach jednej opłaty, wszystkie wypłaty w bankomatach
MasterCard Payback (opłata 1 zł miesięcznie – w przypadku
w Polsce są dostępne bez opłat (do tej pory bez prowizji były
rozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym
moŜliwe tylko wypłaty w bankomatach sieci BZWBK24 i PKO BP).
co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŜyciu
karty, z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash). Wypłaty tą kartą
bez prowizji moŜliwe są w bankomatach sieci BZWBK24.
Dotyczy tych z Państwa, którzy posiadają Konto24 walutowe lub rachunek a’vista w walutach obcych.
Na czym polega zmiana
Jak nie ponosić opłaty?
Wprowadzenie opłaty miesięcznej za konto w wysokości
Aby nie ponosić opłaty wystarczy utrzymywać saldo na
2 podstawowych jednostek monetarnych danej waluty np.
rachunku w odpowiedniej wysokości.
w przypadku konta w EUR, opłata wyniesie 2 EUR.
Opłata nie zostanie pobrana, w przypadku gdy średnie saldo
rachunku w miesiącu wyniesie przynajmniej 20 podstawowych
jednostek monetarnych danej waluty np. w przypadku konta
prowadzonego w EUR saldo 20 EUR lub wyŜsze zwalnia z opłaty za
konto.
Dotyczy tych z Państwa, którzy korzystają z przelewów z kont osobistych składanych w placówkach Banku na rachunki w BZWBK inne niŜ
własne
Na czym polega zmiana
Jak nie ponosić opłaty?
Wprowadzenie opłaty w wysokości 8 zł za przelew wewnętrzny na
Aby nie ponosić opłaty wystarczy korzystać z usług bankowości
elektronicznej BZWBK24.
inne rachunki niŜ własne.
Opłata nie dotyczy przelewów na rachunki własne (np. Konto
Oszczędnościowe) lub gdy jest to spłata kredytu, karty kredytowej.
W przypadku przelewów składanych w placówce Banku na rachunki prowadzone w innych bankach w Polsce, równieŜ proponujemy
korzystanie z usług bankowości elektronicznej BZWBK24, dzięki której opłaty za takie transakcje są niŜsze.
Dotyczy tych z Państwa, którzy korzystają z Profili (oferta dawnego Kredyt Banku S.A.)
Na czym polega zmiana
Czy zmienił się pakiet usług w ramach
Profilu?
Zmiana wysokości opłaty miesięcznej za
Pakiet usług nie zmienił się, wszystkie
Profil: Spokojny, Aktywny, Ambitny.
elementy oferty np. karta płatnicza do
rachunku, limit kredytowy, karta kredytowa
są nadal oferowane w ramach jednej
opłaty miesięcznej za dany pakiet.

Dotyczy tych z Państwa, którzy korzystają z oferty Avocado
Na czym polega zmiana w Koncie?
Na czym polega zmiana w karcie?
Zmiana wysokości opłaty miesięcznej za
Zamiana opłaty za kartę z 3 zł na 5 zł (0 zł
konto na 7 zł niezaleŜnie od wysokości
przy transakcjach kartą na kwotę min. 500
wpływów na konto.
zł), wprowadzenie opłaty za wypłaty
w bankomatach innych niŜ w sieci
BZWBK24: 3% min 5 zł.

Inne rozwiązania
Jeśli nie korzystacie Państwo ze
wszystkich korzyści, jakie zapewnia
Profil, istnieje moŜliwość zamiany na
inne konto osobiste. Taka zmiana moŜe
wiązać się ze zmianą zasad naliczania
opłat za produkty i usługi wykorzystywane
do tej pory w ramach danego Profilu.

Inne rozwiązania
MoŜliwość zamiany konta i karty na
ofertę Konta 123, które jest prowadzone
bez opłat przy wpływach min. 2000 zł
oraz oferuje zwrot części wydatków na
domowe rachunki.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i prowizji ww. produktów i usług znajdują się w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni
WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności.

1

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności.
Brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 01.02.2015 r. (podkreślono stawki, które ulegają zmianie).
Obszar

Przed zmianą

Po zmianie

Część 1. Produkty i usługi będące w bieŜącej ofercie.
Dodanie definicji „rachunki własne”:
„2. Definicje:
rachunki własne - rachunki prowadzone na podstawie Regulaminu
kont dla ludności dla tego samego Posiadacza”

Postanowienia ogólne

4.1. Rachunki bankowe, pakiety i konta oszczędnościowe.
„W
przypadku
zamknięcia
Ekstrakonta
Rachunek
Podstawowy, który jest prowadzony w ramach pakietu, opłata
za pakiet
jest pobierana proporcjonalnie za okres
obowiązywania
umowy
rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego”

4.1. Rachunki bankowe, pakiety i konta oszczędnościowe.
„W przypadku zamknięcia rachunku Ekstrakonto Rachunek
Podstawowy, który jest prowadzony w ramach pakietu: Profil
Spokojny, Aktywny, Ambitny lub Zdobywcy, opłata za pakiet jest
pobierana proporcjonalnie za okres obowiązywania umowy
rachunku.
Zamknięcie
rachunku
Ekstrakonto
Rachunek
Podstawowy prowadzonego w ramach pakietu lub zmiana takiego
rachunku na inny rodzaj, oznacza, Ŝe za świadczenie
poszczególnych usług, za które dotychczas pobierana była opłata
za pakiet, Bank pobierze opłaty i prowizje zgodnie z brzmieniem
Taryfy dotyczącym tych usług”

„4.2. Karty płatnicze do rachunków / inne elektroniczne
instrumenty płatnicze i czynności z nimi związane”

„4.2. Karty płatnicze do rachunków / inne instrumenty płatnicze i
czynności z nimi związane”
1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie). Dodanie punktów 1.5, 1.6:
„1.5 saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym
waluty rachunku albo wyŜsze 1.

Konto24 walutowe: Bez opłat
1.6 saldo poniŜej 20 podstawowych jednostek monetarnych waluty
rachunku 1

Konto24 walutowe: 2 podstawowe jednostki monetarne2 ”
„2. Transakcje na rachunek w BZ WBK”
„2.1. przelew złoŜony w placówce BZ WBK (z wyłączeniem
przelewu pomiędzy rachunkami własnymi)

Konto Godne Polecenia, Konto 123, Konto Aktywni 50+,
Konto24 walutowe: 8,00 zł

Konto VIP: Bez opłat
2.2. pozostałe transakcje: Bez opłat”

„2. Transakcje na rachunek w BZ WBK: Bez opłat”

Rachunki bankowe (Rozdział I,
Tabela 1)

„3.3. przelew złoŜony w placówce BZ WBK w systemie
ELIXIR

Konto Godne Polecenia, Konto 123, Konto Aktywni
50+, Konto24 walutowe: 7,00 zł

Konto VIP: Bez opłat”

Karty płatnicze do rachunków
/ inne elektroniczne
instrumenty płatnicze do
rachunków (Rozdział II)

„Karty płatnicze do rachunków /
instrumenty płatnicze do rachunków”

Karty płatnicze do rachunków
/ inne instrumenty płatnicze do
rachunków (Rozdział II, Tabela
1a)

inne

elektroniczne

„1a. pobierana co miesiąc
MasterCard Omni: Bez opłat, MasterCard Payback Omni:
Bez opłat; MasterCard PAYBACK Multi: 5,00 zł”
„1b. pobierana co miesiąc w przypadku rozliczenia przez BZ
WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej 1
transakcji bezgotówkowej dokonanej przy uŜyciu karty (z
wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash): 1,00 zł”
„1c. pobierana co miesiąc w przypadku nierozliczenia przez
BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym Ŝadnej
transakcji bezgotówkowej dokonanej przy uŜyciu karty (z
wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash): 5,00 zł”
„4b. w bankomatach sieci Millennium
MasterCard Omni: 1,00 zł, MasterCard Payback Omni: 1,00
zł”
„4d. w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju
MasterCard Omni: 5,00 zł, MasterCard Payback Omni: 5,00
zł”
„4f. w ramach usługi cash back: Bez opłat”

3.3. przelew złoŜony w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR

Konto Godne Polecenia, Konto 123, Konto Aktywni 50+,
Konto24 walutowe: 8,00 zł

Konto VIP: Bez opłat
Dodanie przypisów pod tabelą:
„1. Opłata uzaleŜniona od średniego miesięcznego salda
rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego
miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku
na koniec kaŜdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w
okresie
od
ostatniego
dnia
poprzedniego
miesiąca
kalendarzowego do przedostatniego dnia bieŜącego miesiąca
kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę
dni.
2. Nie dotyczy rachunków, które zostały wskazane jako rachunki
do spłaty w umowie kredytu/poŜyczki, udzielonej przez Bank
osobom fizycznym. Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy
kredytu/poŜyczki.”
„Karty płatnicze do rachunków / inne instrumenty płatnicze do
rachunków”

„1a. pobierana co miesiąc
MasterCard Omni: 7,00 zł, MasterCard Payback Omni: 7,00 zł;
MasterCard PAYBACK Multi: 7,00 zł”
„1b. pobierana co miesiąc w przypadku rozliczenia przez BZ WBK
w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej 5 transakcji
bezgotówkowych dokonanych przy uŜyciu karty (z wyłączeniem
transakcji typu Quasi Cash): 1,00 zł”
„1c. pobierana co miesiąc w przypadku nierozliczenia przez BZ
WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej 5
transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŜyciu karty (z
wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash): 5,00 zł”
„4b. w bankomatach sieci Millennium
MasterCard Omni: Bez opłat, MasterCard Payback Omni: Bez
opłat”
„4d. w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju
MasterCard Omni: Bez opłat, MasterCard Payback Omni: Bez
opłat”
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Obszar
Karty płatnicze do rachunków/
inne instrumenty płatnicze do
rachunków (Rozdział II, Tabela
1b)
Karty płatnicze do rachunków
/ inne instrumenty płatnicze do
rachunków (Rozdział II, Tabela
2)

Lokaty terminowe i Konta
Oszczędnościowe (Rozdział IV,
„Konta Oszczędnościowe”)

Karty kredytowe (Rozdział V)

Czynności w obrocie
dewizowym (Rozdział VII)

Czynności związane
z obsługą rachunków
bankowych (Rozdział VIII
Pozostałe czynności)

Czynności związane
z wystawianiem zaświadczeń
i potwierdzeń (Rozdział VIII
Pozostałe czynności)

Przed zmianą

Po zmianie

Kolumny 3 – 4: „Naklejka zbliŜeniowa MasterCard Omni,
Naklejka zbliŜeniowa MasterCard PAYBACK Omni”

„4f. w ramach usługi cash back: 1,50 zł”
Kolumny 3 – 4 zostają usunięte. Pozostałe kolumny otrzymują
numery 3 - 4

„4d. w ramach usługi cash back: Bez opłat”

„4d. w ramach usługi cash back: 1,50 zł”

„Konto oszczędnościowe w złotych”:
„1b. kaŜda kolejna w miesiącu kalendarzowym: 7,00 zł”
„2.1b. kaŜdy kolejny w miesiącu kalendarzowym: 7,00 zł”
„2.2. przelew złoŜony w placówce BZ WBK: 7,00 zł”
„3.1b. kaŜdy kolejny w miesiącu kalendarzowym: 8,00 zł”
„3.2. przelew złoŜony za pośrednictwem usług BZWBK24
w systemie Express ELIXIR: 8,00 zł”
„3.3. przelew złoŜony w placówce BZ WBK w systemie
ELIXIR: 8,00 zł”
„4. Przelew24: 8,00 zł”
„Konto oszczędnościowe w walutach obcych”:
„1b. kaŜda kolejna w miesiącu kalendarzowym: 7,00 zł”
„2.1b. kaŜdy kolejny w miesiącu kalendarzowym: 7,00 zł”
„2.2. przelew złoŜony w placówce BZ WBK: 7,00 zł”
„1. Opłata roczna za kartę w pierwszym roku
ZWOLNIENIE: Posiadacze Konta24 VIP, Konta VIP,
Ekstrakonta Concerto zwolnieni są z opłaty za kartę Gold
główną oraz wydane do tej karty głównej karty dodatkowe”
„2. Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach
(pobierana w trybie miesięcznym)
ZWOLNIENIE: Posiadacze Konta24 VIP, Konta VIP,
Ekstrakonta Concerto zwolnieni są z opłaty za kartę Gold
główną oraz wydane do tej karty głównej karty dodatkowe”

„Konto oszczędnościowe w złotych”:
„1b. kaŜda kolejna w miesiącu kalendarzowym: 10,00 zł”
„2.1b. kaŜdy kolejny w miesiącu kalendarzowym: 10,00 zł”
„2.2. przelew złoŜony w placówce BZ WBK: 10,00 zł”
„3.1b. kaŜdy kolejny w miesiącu kalendarzowym: 10,00 zł”
„3.2. przelew złoŜony za pośrednictwem usług BZWBK24
w systemie Express ELIXIR: 10,00 zł”
„3.3. przelew złoŜony w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR:
10,00 zł”
„4. Przelew24: 10,00 zł”
„Konto oszczędnościowe w walutach obcych”:
„1b. kaŜda kolejna w miesiącu kalendarzowym: 10,00 zł”
„2.1b. kaŜdy kolejny w miesiącu kalendarzowym: 10,00 zł”
„2.2. przelew złoŜony w placówce BZ WBK: 10,00 zł”
„1. Opłata roczna za kartę w pierwszym roku”

„2.1a. SEPA: 5 zł”
„2.1b. pozostałe: 0,2%; min 9,50 zł; max. 180,00 zł”
„2.2. złoŜone w oddziale BZ WBK:0,25%; min 9,50 zł;
max.180,00 zł”
„1a. na rachunek bankowy podmiotu gospodarczego
prowadzony w BZ WBK: 0,5%; min. 6,00 zł”
„1b. na rachunek prowadzony w innym banku: 1% min. 7,00
zł”
„1c. w placówkach partnerskich dla kwoty wpłaty do 1000 zł
włącznie na rachunek bankowy w złotych podmiotu
gospodarczego prowadzony w BZ WBK lub na rachunek
prowadzony w innym banku: Ustalana przez placówkę
partnerską od 0,00 zł do 6,00 zł”
„3. Dyspozycja przyjęcia w placówce partnerskiej wpłaty
w PLN i realizacja przelewu w EUR: 10,00 zł”
„1a. potwierdzenie zamówione w placówce BZ WBK,
dotyczące transakcji dokonanej kartą płatniczą / innym
elektronicznym instrumentem płatniczym bądź transakcji
dokonanej
za
pośrednictwem
usług
bankowości
elektronicznej BZWBK24 innej niŜ potwierdzenie przelewów
na rachunki ZUS oraz organów podatkowych”
„2. Sporządzenie róŜnego rodzaju zaświadczeń, odpisów,
kopii i innych dokumentów na Ŝyczenie klienta lub
upowaŜnionego zleceniodawcy: 25,00 zł”

Pozostałe czynności (Rozdział
VIII Pozostałe czynności)
Karta MasterCard Smartcard
„2f. w ramach usługi cash back: Bez opłat”
(Załącznik nr 3)
Część 2. Usługi wycofane z oferty
„1.2a, 1.2b: wiek posiadacza”
„1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie): Konto24, Konto24
Plus, Konto a vista: 8,00 zł”
„2. Transakcje na rachunek w BZ WBK: Bez opłat”
Rachunki bankowe i pakiety
nie będące w ofercie (Rozdział
I, tabela 1)

Rachunki bankowe i pakiety

„3c. przelew złoŜony w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR:
7,00 zł”
„1. Opłata miesięczna za pakiet: Ekstrakonto Profil Spokojny:

„2. Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach
(pobierana w trybie miesięcznym)”

„16. Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków:
3,00 zł”
„2.1a. SEPA: 8,00 zł”
„2.1b. pozostałe: 0,2%; min 20,00 zł; max. 200,00 zł”
„2.2. złoŜone w oddziale BZ WBK: 0,25%; min 28,50 zł; max.
200,00 zł”
„1a. na rachunek bankowy podmiotu gospodarczego prowadzony
w BZ WBK: 0,5%; min. 10,00 zł”
„1b. na rachunek prowadzony w innym banku: 1% min. 20,00 zł”
„1c. w placówkach partnerskich dla kwoty wpłaty do 1000 zł
włącznie na rachunek bankowy w złotych podmiotu
gospodarczego prowadzony w BZ WBK lub na rachunek
prowadzony w innym banku: Ustalana przez placówkę partnerską
od 0,00 zł do 10,00 zł”
Punkt 3 zostaje usunięty. Punkty 4 – 7 otrzymują numery 3 - 6.
„1a. potwierdzenie zamówione w placówce BZ WBK, dotyczące
transakcji dokonanej kartą płatniczą / innym instrumentem
płatniczym bądź transakcji dokonanej za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej BZWBK24 innej niŜ potwierdzenie
przelewów na rachunki ZUS oraz organów podatkowych”
„2. Sporządzenie róŜnego rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii
i innych dokumentów na Ŝyczenie klienta lub upowaŜnionego
zleceniodawcy: 50,00 zł”
Dodanie punktu 8: „8. Dyspozycja przyjęcia w placówce
partnerskiej wpłaty w PLN i realizacja przelewu w EUR: 10,00 zł”.
Punkt 8 otrzymuje numer 9.
„2f. w ramach usługi cash back: 1,50 zł”

„1.2a, 1.2b: wiek Posiadacza”
„1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie): Konto24, Konto24 Plus,
Konto a vista: 10,00 zł”
„2. Transakcje na rachunek w BZ WBK
2.1. Przelew złoŜony w placówce BZ WBK (z wyłączeniem
przelewu pomiędzy rachunkami własnymi): 8,00 zł; Konto24 VIP:
Bez opłat
2.2. Pozostałe transakcje: Bez opłat”
3c. przelew złoŜony w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR:
8,00 zł”
„1. Opłata miesięczna za pakiet: Ekstrakonto Profil Spokojny: 15,00
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nie będące w ofercie (Rozdział
I, tabela 2)
Rachunki bankowe i pakiety
nie będące w ofercie (Rozdział
I, tabela 2, punkt 1.2)

Przed zmianą
12,00 zł, Ekstrakonto Profil Aktywny: 20,00 zł, Ekstrakonto
Profil Ambitny: 30,00 zł”
„1.2. Ekstrakonto Profil Zdobywcy

Wszystkie przelewy na rachunek w innym banku:
złoŜone za pośrednictwem usług BZWBK24 i
w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR oraz
w systemie SORBNET”
„1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie): Ekstrakonto S 7,99 zł”

„2. Transakcje na rachunek w BZ WBK”
„2.2. pozostałe transakcje: Bez opłat”
Rachunki bankowe i pakiety
nie będące w ofercie (Rozdział
I, tabela 3)
„3.3. przelew złoŜony w placówce BZ WBK w systemie
ELIXIR: 7,00 zł”

Karty płatnicze do rachunków
nie będące w ofercie (Rozdział
II)

Karty płatnicze do rachunków
/ inne instrumenty płatnicze
do rachunków nie będące
w ofercie (Rozdział II, tabela 1)

„Karty płatnicze do rachunków nie będące w ofercie”

„1b. pobierana co miesiąc w przypadku rozliczenia przez BZ
WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej 3
transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŜyciu karty (z
wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash): 1,00 zł”
„1c. pobierana co miesiąc w przypadku nierozliczenia przez
BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej
3 transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŜyciu karty
(z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash): 5,00 zł”
„3b. w bankomatach sieci Millennium
Visa Classic: 1,00 zł”
3e. w ramach usługi cash back: Bez opłat”

Karty płatnicze do rachunków
/ inne instrumenty płatnicze
do rachunków nie będące
w ofercie (Rozdział II)

Karty kredytowe (Rozdział III,
tabele 1, 2)

„Konta Oszczędnościowe”
i Lokaty Terminowe nie
będące w ofercie (Rozdział IV,
„Konta Oszczędnościowe”)

Załącznik nr 1 – Konto
Avocado
Karty płatnicze do rachunków

Konto Ekstra Oszczędnościowe:
„1b.
drugi
i kolejne
przelewy
(z
uwzględnieniem
zrealizowanych wypłat gotówkowych w placówce) w danym
miesiącu kalendarzowym: 7,00 zł”
„2b. druga i kolejne wypłaty w placówce (z uwzględnieniem
zrealizowanych
przelewów)
w danym
miesiącu
kalendarzowym: 7,00 zł”
Tabela „Rachunki bankowe”
„1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
1a. wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł i więcej:
Bez opłat
1b. wpływ w danym miesiącu poniŜej 1000 zł: 3,00 zł”
„2. Transakcje na rachunek w BZ WBK: Bez opłat”

Po zmianie
zł, Ekstrakonto Profil Aktywny: 26,00 zł, Ekstrakonto Profil Ambitny:
36,00 zł”
„1.2. Ekstrakonto Profil Zdobywcy

Wszystkie przelewy na rachunek w BZWBK oraz w innym
banku: złoŜone za pośrednictwem usług BZWBK24 i
w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR oraz w systemie
SORBNET”
„1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie): Ekstrakonto S 10,00 zł”
1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie). Dodanie punktów 1.1, 1.2:
„1.1 saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym
waluty rachunku albo wyŜsze 1.
•
Rachunek a’vista w walutach obcych: Bez opłat
1.2. saldo poniŜej 20 podstawowych jednostek monetarnych
waluty rachunku 1
•
Rachunek a’vista w walutach obcych: 2 podstawowe
jednostki monetarne2 ”
„2. Transakcje na rachunek w BZ WBK”
„2.2. przelew złoŜony w placówce BZ WBK (z wyłączeniem
przelewu pomiędzy rachunkami własnymi): 8,00 zł, Ekstrakonto
Concerto: Bez opłat
2.3. pozostałe transakcje: Bez opłat”
„3.3. przelew złoŜony w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR:
8,00 zł”
Dodanie przypisów pod tabelą:
„1. Opłata uzaleŜniona od średniego miesięcznego salda
rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego
miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku
na koniec kaŜdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w
okresie
od
ostatniego
dnia
poprzedniego
miesiąca
kalendarzowego do przedostatniego dnia bieŜącego miesiąca
kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę
dni.
2. Nie dotyczy rachunków, które zostały wskazane jako rachunki
do spłaty w umowie kredytu/poŜyczki, udzielonej przez Bank
osobom fizycznym. Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy
kredytu/poŜyczki.”
„Karty płatnicze do rachunków / inne instrumenty płatnicze do
rachunków nie będące w ofercie”
„1b. pobierana co miesiąc w przypadku rozliczenia przez BZ WBK
w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej 5 transakcji
bezgotówkowych dokonanych przy uŜyciu karty (z wyłączeniem
transakcji typu Quasi Cash): 1,00 zł”
„1c. pobierana co miesiąc w przypadku nierozliczenia przez BZ
WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej 5
transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŜyciu karty (z
wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash): 5,00 zł”
„3b. w bankomatach sieci Millennium
Visa Classic: 3%; min 5,00 zł”
„3e. w ramach usługi cash back: 1,50zł”
Dodanie tabeli 5 zawierającej wycofane z oferty bieŜącej produkty:
Naklejka zbliŜeniowa MasterCard Omni, Naklejka zbliŜeniowa
MasterCard PAYBACK Omni (stawki opłat bez zmian)
Tabela 1:
„14. Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków:
3,00 zł”
Tabela 2:
„16. Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków:
3,00 zł”
Konto Ekstra Oszczędnościowe:
„1b. drugi i kolejne przelewy (z uwzględnieniem zrealizowanych
wypłat gotówkowych w placówce) w danym miesiącu
kalendarzowym: 10,00 zł”
„2b. druga i kolejne wypłaty w placówce (z uwzględnieniem
zrealizowanych przelewów) w danym miesiącu kalendarzowym:
10,00 zł”
Tabela „Rachunki bankowe”
„1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie): 7,00 zł”

2. Transakcje na rachunek w BZ WBK”
„2.1. przelew złoŜony w placówce BZ WBK (z wyłączeniem
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Obszar

Przed zmianą

Po zmianie

Tabela „Karty płatnicze do rachunków”
„1. Opłata miesięczna za kartę (pobierana co miesiąc)”
„1b. w pozostałych przypadkach: 3,00 zł”
„3. Wypłata gotówki
3a. w bankomatach w kraju: bez opłat
3b. w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą:
5,00 zł
3c. w ramach usługi cash back: Bez opłat”.

przelewu pomiędzy rachunkami własnymi): 8,00 zł
2.2. pozostałe transakcje: Bez opłat”
Tabela „Karty płatnicze do rachunków”
„1. Opłata miesięczna za kartę”
„1b. w pozostałych przypadkach: 5,00 zł”
„3. Wypłata gotówki
3a. w bankomatach sieci BZWBK24: bez opłat
3b. w pozostałych bankomatach i terminalach innych instytucji
w kraju i za granicą: 3%; min 5,00 zł
3c. w ramach usługi cash back: 1,50 zł”.

Tabela „Lokata terminowa Avocado”

Tabela „Lokata terminowa Avocado” zostaje usunięta.

Przypis pod tabelami: „W zakresie czynności w obrocie
dewizowym obowiązują zapisy rozdziału VII, tabela 1
Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy opłat
i prowizji.”

Przypis pod tabelami: „W zakresie czynności w obrocie
dewizowym obowiązują zapisy rozdziału VII Czynności w obrocie
dewizowym niniejszej Taryfy opłat i prowizji.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uprzejmie informujemy, Ŝe Bank Zachodni WBK od dnia 1.02.2015 roku
jednorazowej wypłaty gotówki podczas korzystania z usługi cash back
wprowadza zmiany „Zasadach wydawania i uŜywania kart płatniczych
jest ustalana przez organizacje płatnicze.
Banku Zachodniego WBK dla ludności” oraz w „Zasadach wydawania
II. Dla wszystkich Kart debetowych dla ludności oprócz Kart z oferty
byłego Kredyt Banku, istnieje moŜliwość dokonania wypłat przekazu
i uŜywania elektronicznych instrumentów płatniczych Banku Zachodniego
WBK S.A”.
Western Union w bankomacie. W związku z tym została zmieniona
definicja w §2 Zasad:

Dla wszystkich kart oznaczonych logo organizacji płatniczej VISA, zostanie
podniesiony limit transakcji typu Cash Back do 300 zł.
Wypłata przekazu Western Union w bankomacie – transakcja polegająca

Uproszczono proces wydawania duplikatów kart, które będą wysyłane na
na uznaniu rachunku w PLN, do którego wydana jest Karta, kwotą przekazu
adres korespondencyjny. Nie będzie zatem konieczności osobistego
Western Union, który moŜna wypłacić w bankomacie sieci BZWBK24.
odbioru kart w Oddziale Banku.
Usługa nie dotyczy Kart z oferty byłego Kredyt Banku,
III. W związku z pracami mającymi na celu uporządkowanie oferty,

Po upływie daty waŜności Karty VISA Electron VIP do Konta Godnego
postanowiliśmy wycofać moŜliwość wydawania więcej niŜ jednej karty
Polecenia, wydana zostanie karta MasterCard Omni.
tego samego typu dla tej samej osoby. Zmianie ulega zapis § 4 ust. 2,

Doprecyzowano zasady przewalutowania oraz kursów, według których
który otrzymuje brzmienie:
następuje przeliczenie transakcji dla kart z oferty dawnego Kredyt Banku.

Wycofano z oferty naklejki zbliŜeniowe MasterCard Omni oraz naklejki
2) W przypadku Kart Visa Sol, Visa Lume, Visa Vento oraz Visa Terra
zbliŜeniowe MasterCard PAYBACK Omni. Oznacza to, Ŝe naklejki po
dopuszczalne jest posiadanie do jednego rachunku więcej niŜ jednej
upływie daty waŜności nie będą wznawiane. W ofercie pozostała naklejka
Karty tego samego typu dla tej samej osoby, pod warunkiem Ŝe
zbliŜeniowa MasterCard PAYBACK.
została ona wydana przed 27.10.2014.
IV. W przypadku jeŜeli są Państwo stroną Umowy usług bankowości

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, jeŜeli zagubiona karta zostanie
elektronicznej BZWBK24, nie będzie juŜ moŜliwości otrzymania
znaleziona przez osobę trzecią, będzie od razu zastrzegana, a nie
papierowego PIN-Mailera. Usługa będzie dostępna tylko i wyłącznie
blokowana jak to miało miejsce wcześniej.
z poziomu BZWBK24. W związku z tym zmianie ulega zapis § 6 ust. 1 a).

Z dniem 1 kwietnia 2015 roku zostaje wycofana z oferty karta VISA
Dodatkowo zostały usunięte podpunkty e) i f), które dotyczyły procesu
Avocado. Po upływie daty waŜności w jej miejsce zostanie wydana karta
wydawania PIN-Mailera w ramach migracji Kart. Zmieniony zapis
VISA Terra.
otrzymuje następujące brzmienie:

Z oferty Banku wycofano kartę Maestro Oszczędnościową. Oznacza to, Ŝe
karta po upływie daty waŜności nie będzie wznawiana.
a) Posiadacz, będący stroną Umowy usług bankowości elektronicznej

Wprowadzono moŜliwość wydawania Kart MasterCard PAYBACK
BZWBK24 (usługi aktywne z tokenem lub smsKodem) lub wnioskujący
i MasterCard PAYBACK Multi do wszystkich kont będących w ofercie
o taką umowę, zawierający umowę o Kartę w Oddziale Banku/ Placówce
Banku (z wyłączeniem konta Avocado).
partnerskiej definiuje PIN poprzez usługę BZWBK24 internet.
V. Zmianie ulega zapis § 6 ust. 3, dotyczący wysyłki kart na adres do

Od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane zostają przepisy ustawy o podatku
korespondencji. Zapis otrzymuje brzmienie:
dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Bank (jako płatnik) będzie
zobligowany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od
3)
Karta wysyłana jest przesyłką pocztową na adres do korespondencji
nagród. W związku z powyŜszym Bank będzie potrącać naleŜny podatek
Posiadacza lub UŜytkownika (zgodnie z dyspozycją), z tym Ŝe
dochodowy od wartości przyznawanych nagród od sprzedaŜy premiowej,
w przypadku Kart Visa Electron VIP będzie to list polecony, natomiast
związanej z uŜywaniem kart Visa Wydajesz i Zarabiasz oraz Visa na
w przypadku gdy Posiadacz wystąpił w Oddziale o ekspresowy tryb
Obcasach. Pobrany podatek zostanie przekazany na rachunek bankowy
wydania Karty będzie to list zwykły priorytetowy. Istnieje takŜe
właściwego urzędu skarbowego. Dodatkowo został zmieniony termin
moŜliwość odbioru Karty przez Posiadacza lub UŜytkownika
rozliczania nagród z 5-tego dnia kaŜdego miesiąca na 15-tego.
w dowolnym Oddziale Banku, zgodnie z dyspozycją Posiadacza
przekazaną w momencie podpisywania Umowy o Kartę
PoniŜej szczegółowe informacje w zakresie kart płatniczych.
w następujących terminach:
Zasady wydawania i uŜywania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK
a) najwcześniej na 10 dni przed upływem okresu waŜności Karty
dla ludności („Zasady”):
poprzednio wydanej,
b) po upływie 7 dni od daty złoŜenia oświadczenia o uszkodzeniu
I. W przypadku wszystkich kart oznaczonych logo organizacji płatniczej
Karty, uniemoŜliwiającym jej uŜywanie (duplikat).
VISA został podniesiony limit transakcji typu Cash Back do 300 zł,
VI. Zmianie uległ § 7 ust. 1, Zapis otrzymuje następujące brzmienie:
w związku tym w §2 Zasad została zmieniona definicja określenia
1) W przypadku nieodebrania Karty przez osobę uprawnioną w Oddziale
„Transakcja Cash Back” i nadano jej brzmienie:
Banku po upływie 60 dni od dnia podpisania Umowy, automatycznego
Transakcja cash back - transakcja polegająca na wypłacie niewielkiej kwoty
wznowienia Karty – Bank dokona zniszczenia Karty. Uznaje się
gotówki (max. 300 zł - Karty MasterCard i VISA) z kasy sklepowej przy
wówczas, Ŝe Umowa została rozwiązana z dniem zniszczenia Karty.
jednoczesnym dokonywaniu płatności Kartą. Usługa jest dostępna w Polsce,
JeŜeli przed tym dniem Posiadacz lub UŜytkownik powiadomi Bank
w punktach oznaczonych specjalnym logo: Visa cash back ( karty VISA) oraz
o niemoŜności odebrania Karty, Bank moŜe przechować Kartę przez
MasterCard/Maestro cash back (Karty Maestro, MasterCard),
okres uzgodniony z Posiadaczem/UŜytkownikiem.
Zmianie ulega zapis § 16 ust. 9 Zasad, w którym zostały wykreślone
VII. Został wykreślony § 8 ust. 3, który dotyczył moŜliwości odstąpienia od
limity kwotowe dla usługi cash back:
Umowy poza lokalem Banku, równieŜ w przypadku wcześniejszego
dokonania operacji przy uŜyciu Karty.
9) Transakcja typu cash back jest wliczana do dziennego kwotowego
VIII. Zmieniono § 9 ust. 1, który określa zasady wznawiania kart:
i ilościowego limitu transakcji bezgotówkowych. Maksymalna kwota
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1)

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Karty wznawiane są automatycznie, tj. nowa Karta jest wydawana
Posiadaczowi przed upływem okresu waŜności uprzednio wydanej
Karty, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. Karta
wznowiona moŜe być oznaczona innym numerem niŜ Karta poprzednio
wydana.
Wprowadzono zmiany w § 10 ust. 1, zapis otrzymał następujące
brzmienie:
1) W związku z wycofaniem z oferty Banku Kart, o których mowa w ust. 2
Preambuły, od stycznia 2014 roku trwa wymiana tych Kart na karty: Visa
Electron VIP, Visa Sol, Visa Lume, Visa Vento, Visa Terra i MasterCard
walutowa w EUR, w zaleŜności od posiadanego przez klienta rodzaju
konta osobistego lub profilu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zasad
Tabela A i B. Nowe Karty są wysłane na adres do korespondencji
Posiadacza/UŜytkownika.
Zmianie uległ zapis § 11 ust. 2, dotyczący moŜliwości wnioskowania
o duplikat karty:
2) Warunkiem otrzymania przez Posiadacza/UŜytkownika duplikatu Karty
jest złoŜenie wniosku o wydanie duplikatu Karty w Oddziale/Placówce
Partnerskiej lub telefonicznie poprzez Infolinię Banku oraz zwrot
w Oddziale/Placówce Partnerskiej Karty uszkodzonej bądź Karty
zawierającej nieaktualne dane osobowe lub złoŜenie oświadczenia, Ŝe
najpóźniej z chwilą otrzymania od Banku duplikatu Karty dokona
zniszczenia Karty lub złoŜenie oświadczenia o całkowitym zniszczeniu
Karty.
Wprowadzono zmiany w § 16 ust. 12, w zapisie doprecyzowano
wartości limitu dla transakcji na odległość w przypadku kart
walutowych:
12) W celu ochrony środków pienięŜnych Posiadacza Bank wprowadza
dodatkowe zabezpieczenia w formie ilościowych i kwotowych limitów
transakcji dla poszczególnych rodzajów Kart – zgodnie z Załącznikiem
nr 1 i 2 do Zasad. Dodatkowo jeśli Posiadacz/UŜytkownik Karty nie
dokonał/dokona w okresie od 1 października 2013 roku do 26
października 2014 r. Ŝadnej transakcji na odległość, to dzienny limit tych
transakcji od dnia 27 października 2014 r. zostanie zmieniony na 100 zł
(dla Kart walutowych będzie to odpowiednio 23 EUR , 19 GBP , 30
USD). W przypadku nowowydanych Kart standardowy dzienny limit
transakcji na odległość wynosi 100 zł, a dla Kart walutowych jest to
odpowiednio 23 EUR, 19 GBP, 30 USD. Posiadacz/uŜytkownik moŜe
zmienić wyŜej wymieniony limit zgodnie z ust. 15-16.
Dodano nowy zapis w § 22 ust. 16, dotyczący schematów
przewalutowań dla kart z oferty byłego Kredyt Banku. Zapis otrzymał
następujące brzmienie:
16) Dla Kart, o których mowa w ust. 2 preambuły, w przypadku transakcji
w walucie innej niŜ waluta rachunku, kwota transakcji przeliczona na
walutę rachunku po kursie systemów Visa i MasterCard, stanowi
podstawę do naliczana prowizji za przewalutowanie transakcji,
doliczanej do kwoty transakcji obciąŜającej rachunek.
Wprowadzono zmiany w § 24 ust. 4, 5 i 6, dotyczące zgłoszeń
odnalezienia karty przez osoby trzecie. Zapisy otrzymały brzmienie:
4) Fakt utraty Karty/odnalezienia Karty moŜe zostać zgłoszony przez osoby
trzecie na Infolinii. W przypadku zgłoszenia odnalezienia karty
wymagane jest udzielenie informacji identyfikujących Kartę.
W przypadku zgłoszenia utraty Karty wymagane jest udzielenie
informacji identyfikujących Posiadacza/UŜytkownika Karty.
5) Zgłoszenie odnalezienia karty, o którym mowa w ust. 4 jest
równoznaczne z zastrzeŜeniem Karty. Natomiast zgłoszenie utraty karty,
o którym mowa w ust. 4 jest równoznaczne z zablokowaniem karty do
momentu
potwierdzenia
faktu
utraty
Karty
przez
Posiadacza/UŜytkownika Karty. Blokada Karty nie zabezpiecza Karty
przed dokonaniem transakcji przeprowadzonych bez weryfikacji Banku.

Rodzaj Karty

6)

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

Pracownik
Banku
informuje
Posiadacza/UŜytkownika
o zastrzeŜeniu/zablokowaniu Karty na skutek
zgłoszenia jej
odnalezienia/utracenia przez osoby trzecie.
Usunięto zapis § 25 ust. 2, dotyczący okresu waŜności nowych kart,
wydawanych w miejsce utraconych kart z oferty byłego Kredyt Banku
(następne ust. otrzymały numerację o 1 mniejszą).
Usunięto w całości „Zasady wydawania i uŜywania Kart Visa Sol, Visa
Lume, Visa Vento, Visa Terra” oraz § 46, zapisy zostały przeniesione na
początek rozdziału IX „Zasady wydawania i uŜywania Kart Visa Electron
(w ofercie do dnia 13.10.2012 r.), Visa Electron<30, Visa Electron PrestiŜ
(w ofercie do dnia 13.10.2012 r.), Visa Electron VIP, Visa Electron
Aktywni 50+, Visa Wydajesz & Zarabiasz, Visa na Obcasach, Visa Sol,
Visa Lume, Visa Vento, Visa Terra, Maestro (w ofercie do dnia
31.03.2011 r.), Maestro oszczędnościowa (w ofercie do dnia
13.10.2012 r.) oraz Karty MasterCard Omni, MasterCard Supri
i MasterCard Smartcard”. Naniesiono równieŜ zmiany w § 33 ust. 7
i dodano ust. 8, zapisy otrzymały następujące brzmienie:
7) Standardowo dzienny limit wypłat gotówki dla kart: Visa Electron, Visa
Electron<30, Visa Electron PrestiŜ, Visa Wydajesz & Zarabiasz, Visa na
Obcasach, Visa Sol, Visa Lume, Visa Vento, Visa Terra, MasterCard
Omni, MasterCard Smartcard, Maestro oraz Maestro oszczędnościowa
wynosi 2000 zł. Standardowy dzienny limit wypłat gotówki dla Kart
MasterCrad Supri wynosi 5000 zł. Standardowy dzienny Limit wypłat
gotówki dla karty Visa Electron VIP wynosi 10.000 zł, a w przypadku
wnioskowania o kartę poprzez BZWBK24 internet limit ten wynosi
5000 zł. Wysokość tych limitów moŜe zostać zmieniona indywidualnie
przez Posiadacza poprzez złoŜenie odpowiedniej dyspozycji za
pośrednictwem Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet,
w Oddziale, Placówce partnerskiej lub telefonicznie dzwoniąc na
Infolinię Banku (zmiana na Infolinii jest moŜliwa w godzinach pn – pt
8.00 – 20.00, sob 8.00 – 17.00).
8) Karty Visa Sol, Visa Lume, Visa Vento oraz Visa Terra nie są
obsługiwane w Placówkach partnerskich.
Dodano nowy zapis w § 33 ust. 9, dotyczący wznowień Kart VISA
Electron VIP wydanych do Konta Godnego Polecenia. Zapis przyjął
brzmienie:
9) W przypadku wznowienia Karty Visa Electron VIP wydanej do Konta
Godnego Polecenia Bank będzie wydawał Kartę MasterCard Omni.
Dodano § 43 ust. 2 dotyczący wznowień dla karty AVOCADO. Zapis
otrzymał brzmienie:
1) Od dnia 1 kwietnia 2015 roku Bank zaprzestaje wydawania Kart Visa
Avocado. W przypadku wznowienia Karty, wydania Karty w miejsce
zastrzeŜonej, Posiadaczowi będzie wydawana Karta Visa Terra.
Zmianie uległ § 44 ust. 3, który otrzymał następujące brzmienie:
3) W sytuacji wznowienia Karty, Posiadaczowi/UŜytkownikowi wydana
zostanie odpowiednio karta Visa Sol, Visa Lume, Visa Vento, Visa Terra,
Visa Electron VIP, bądź MasterCard walutowa w EUR, w zaleŜności od
rodzaju rachunku posiadanego przez Klienta – zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do Zasad. W związku z wycofaniem kart z oferty zastosowanie
znajdzie § 9 ust. 2-4 oraz § 10.
Usunięto ust. 4-8 oraz 9 w § 44 Zasad, zapisy dotyczyły juŜ opisanych
w Zasadach schematów przewalutowań oraz moŜliwości zmian limitów na
Kartach z oferty byłego Kredyt Banku.
Dokonano zmian w „Załącznik nr 1 do Zasad wydawania i uŜywania kart
płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności: Konta i Limity dla
transakcji autoryzowanych on-line” w Tabeli A (pierwsze trzy kolumny),
dla następujących kart: Maestro oszczędnościowa, VISA Electron VIP,
MasterCard Walutowa w EUR, MasterCard Payback, MasterCard Multi oraz
MasterCard Supri:

Konto do którego jest sprzedawana Karta

Konto do którego Karta jest
wznawiana

Maestro oszczędnościowa

Karta wycofana z oferty od 14.10.2012 r.

Brak

Visa Electron VIP

Konto24 VIP, Konto VIP, Ekstrakonto Concerto, Profil Zdobywcy, Konto Godne Polecenia, przy
czym w przypadku Konta Godnego Polecenia, wyłącznie w sytuacji, gdy Posiadacz konta w dniu
zawarcia Umowy o Kartę nie ukończył 18 roku Ŝycia i którego przedstawiciel ustawowy jest
Posiadaczem Konta24 VIP lub Konta VIP.

Konto24 VIP
Konto VIP, Ekstrakonto
Concerto, Profil Zdobywcy

MasterCard walutowa w EUR

Konto24 walutowe w EUR, rachunek a’vista w EUR

Konto24 walutowe w EUR,
rachunek a’vista w EUR

MasterCard PAYBACK
MasterCard PAYBACK Multi

Wszystkie konta osobiste w PLN za wyjątkiem konta Avocado

MasterCard Supri

Konto 123, Konto Godne Polecenia.

Wszystkie konta osobiste
w PLN za wyjątkiem konta
Avocado
Konto 123, Konto Godne
Polecenia
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XXI.

XXII.

Usunięto w „Załącznik nr 1 do Zasad wydawania i uŜywania kart
płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności: Konta i Limity dla
transakcji autoryzowanych on-line” w Tabeli B, następujące karty: VISA
Electron VIP oraz MasterCard Walutowa w EUR.
W punktach 1 a) i b), 7 i 9 zmieniono terminy rozliczania nagród
w „Załączniku nr 4 do Zasad wydawania i uŜywania kart płatniczych
Banku Zachodniego WBK dla ludności: Regulamin sprzedaŜy
premiowej”. Punkty przyjęły następujące brzmienie:
1. (….)
a) w dniach od 1 do 14 dnia miesiąca kalendarzowego, sprzedaŜą premiową
nie są objęte transakcje rozliczone w miesiącu kalendarzowym
poprzedzającym miesiąc, w którym to Konto zostało zamknięte do dnia
jego zamknięcia włącznie,
b) w dniach od 15 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, sprzedaŜą
premiową nie są objęte transakcje rozliczone w miesiącu kalendarzowym,
w którym Konto zostało zamknięte.
7. KaŜdego 15-go dnia miesiąca kalendarzowego Konto, do którego została
wydana Karta Visa Wydajesz & Zarabiasz lub Karta Visa na Obcasach
uznawane jest sumą naleŜnych nagród netto.
9. W przypadku gdy 15-ty dzień miesiąca nie jest dniem roboczym Konto, do
którego została wydana Karta Visa Wydajesz & Zarabiasz lub Karta Visa
na Obcasach zostanie uznane/obciąŜone kwotą naleŜnych/wcześniej
wypłaconych nagród netto w najbliŜszym dniu roboczym danego miesiąca,
następującym po 15 dniu miesiąca kalendarzowego.

Zasady wydawania i uŜywania
Zachodniego WBK S.A („Zasady”)

instrumentów

płatniczych

Banku

1)

X.
XI.

O wydanie Naklejki zbliŜeniowej MasterCard PAYBACK moŜe ubiegać
się osoba, która ukończyła 16 lat, mająca stałe miejsce zameldowania
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz mająca obywatelstwo polskie
w przypadku składania wniosku w Placówce partnerskiej. W przypadku
osób niepełnoletnich (od 16-ego do 18-ego roku Ŝycia) zawarcie Umowy
musi nastąpić w Oddziale Banku, w obecności przedstawiciela
ustawowego bądź prawnego opiekuna.
2) Nowa i wznowiona Naklejka zbliŜeniowa MasterCard PAYBACK moŜe
być wydana do wszystkich istniejących kont osobistych w PLN za
wyjątkiem Konta Avocado.
17) Zasięg odczytu Naklejki zbliŜeniowej MasterCard PAYBACK moŜe
zostać ograniczony w przypadku przytwierdzenia jej do telefonu
z metalową obudową.
18) Naklejka zbliŜeniowa MasterCard PAYBACK moŜe wpływać na
funkcjonowanie telefonu, sprzętu elektronicznego, oraz innych urządzeń
bezprzewodowych takich jak Wi-Fi, Bluetooth lub NFC, znajdujących się
w jej pobliŜu.
19) Naklejka zbliŜeniowa MasterCard PAYBACK moŜe ograniczyć trwałość
baterii lub ograniczyć jakość sygnału sieci telefonicznej w przypadku
przytwierdzenia jej na telefonie.
Usunięto w całości § 30 Zasad, dotyczący zasad wydawania i uŜywania
Naklejki zbliŜeniowej MasterCard Omni.
Usunięto z Załącznik nr 1 do Zasad wydawania i uŜywania
instrumentów płatniczych BZ WBK S.A. następujące karty:
a) Naklejka zbliŜeniowa MasterCard Omni,
b) Naklejka zbliŜeniowa MasterCard PAYBACK Omni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Preambuła do Zasad otrzymała następujące brzmienie:
Preambuła
Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i uŜywania znajdujących
się w ofercie dla ludności instrumentów płatniczych: Naklejki zbliŜeniowej
MasterCard PAYBACK oraz innych instrumentów płatniczych wydawanych
przez Bank w ramach promocji, zwanych dalej Kartami.
W całych Zasadach, w miejscach gdzie występuje określenie
„elektroniczne instrumenty płatnicze” wprowadza się nowe określenie
„instrumenty płatnicze”.
W przypadku jeŜeli jesteś stroną Umowy usług bankowości
elektronicznej BZWBK24, nie będziesz miał juŜ moŜliwości otrzymania
papierowego PIN –Mailera. Usługa będzie dostępna tylko i wyłącznie
z poziomu BZWBK24. W związku z tym zmianie ulega zapis § 5 ust. 1 a)
i otrzymuje następujące brzmienie:
Posiadacz, będący stroną Umowy usług bankowości elektronicznej
BZWBK24 (usługi aktywne z tokenem lub smsKodem) lub wnioskujący
o taką umowę, zawierający umowę o Kartę w Oddziale Banku/ Placówce
partnerskiej definiuje PIN poprzez usługę BZWBK24 internet.
Został wykreślony § 11 ust. 3, który dotyczył moŜliwości odstąpienia od
Umowy poza lokalem Banku, równieŜ w przypadku wcześniejszego
dokonania operacji przy uŜyciu Karty.
Zmianie uległ zapis § 18 ust. 4 oraz usunięto ust. 5. Zostały
uszczegółowione zasady przewalutowania.
Zapis otrzymał następujące brzmienie:
4) Transakcje w walucie innej niŜ waluta Rachunku dokonywane przy
uŜyciu Kart wydanych w systemie MasterCard do rachunków
prowadzonych w PLN, przewalutowywane sa przez MasterCard na
EUR, według kursu obowiązującego w MasterCard, a następnie są
przeliczane na PLN po kursie sprzedaŜy dewiz obowiązującym w Banku
z dnia wprowadzenia do systemu Banku. Kwota transakcji przeliczona
na walutę Rachunku stanowi podstawę do naliczania prowizji za
przewalutowanie transakcji zgodnie z Taryfą.
Zmianie uległ wstęp do rozdziału IX – Postanowienia Szczegółowe
i otrzymał następujące brzmienie:
„Zasady wydawania i uŜywania Naklejki zbliŜeniowej MasterCard
PAYBACK”
Wprowadzono zmiany w § 21 ust. 4, 5, 6 zapisy dotyczą zgłoszeń
odnalezienia karty przez osoby trzecie. Zapisy otrzymały brzmienie:
4) Fakt utraty Karty/odnalezienia Karty moŜe zostać zgłoszony przez osoby
trzecie na Infolinii. W przypadku zgłoszenia utraty Karty wymagane jest
udzielenie informacji identyfikujących Posiadacza Karty.
5) Zgłoszenie utraty Karty, o którym mowa w ust. 4 jest równoznaczne
z zablokowaniem Karty do momentu potwierdzenia faktu utraty Karty
przez Posiadacza Karty.
6) Pracownik Banku informuje Posiadacza o zablokowaniu Karty na skutek
zgłoszenia jej utracenia dokonanego przez osoby trzecie.
Zmianie uległy następujące zapisy dotyczące wycofania z oferty
Naklejki zbliŜeniowej MasterCard Omni, Naklejki zbliŜeniowej
MasterCard PAYBACK Omni: § 29 ust. 1, 2, 17-19 oraz usunięto ust. 3
(kaŜdy następny ust. otrzymał numerację o 1 mniejszą). Ustępy
otrzymały następujące brzmienie:

Zmiana oprocentowania.
Uprzejmie informujemy, Ŝe z dniem 1.02.2015 r. oprocentowanie środków
zgromadzonych na kontach osobistych Ekstrakonto Plus i Ekstrakonto
Concerto zostanie obniŜone do 0%.
Uprzejmie informujemy, Ŝe z dniem 22.12.2014 r. zmianie ulega
oprocentowanie na wybranych lokatach terminowych o zmiennym
oprocentowaniu, a z dniem 1.02.2015 r. zmianie ulega oprocentowanie
środków zgromadzonych na kontach oszczędnościowych.
Wykaz stóp procentowych w skali roku obowiązujących od 22 grudnia
2014 r.
LOKATA IMPET
Okres
6 miesięcy
LOKATA CUMULUS/PLUS
Okres
6 miesięcy
9 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące

Oprocentowanie zmienne
1,00%
Oprocentowanie zmienne
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

Wykaz stóp procentowych w skali roku obowiązujących od 1 lutego
2015 r.
BieŜąca oferta
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE w PLN
Saldo w PLN
Oprocentowanie zmienne
do 49.999,99
0,75%
od 50.000 do 99.999,99
0,75%
od 100.000
1,00%
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE a la LOKATA
Saldo w PLN
Oprocentowanie zmienne
do 49.999,99
1,25%
od 50.000 do 99.999,99
1,25%
od 100.000
1,50%
Produkty nie będące w aktualnej ofercie
KONTO EKSTRA OSZCZĘDNOŚCIOWE
Saldo w PLN
Oprocentowanie zmienne
do 49.999,99
0,75%
od 50.000 do 99.999,99
0,75%
od 100.000
1,00%
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KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE STANDARD
Saldo w PLN
Oprocentowanie zmienne
do 999,99
0,75%
od 1.000 do 19.999,99
0,75%
od 20.000 do 49.999,99
0,75%
od 50.000 do 99.999,99
0,75%
od 100.000 do 199.999,99
1,00%
od 200.000 do 499.999,99
1,00%
od 500.000
1,00%
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE - LOKATA SWOBODNA
Saldo w PLN
Oprocentowanie zmienne
do 14.999,99 zł
0,75%
od 15.000
0,75%

dysponowania
środkami

-

Inne cechy
szczególne

11

Ostatnia
zmiana
obowiązująca
od
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zmiana zasad uznawania kont z tytułu nagród.
W związku z nowelizacją od 1.01.2015 r. przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych i wprowadzeniem obowiązku pobierania
przez Bank zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród informujemy, Ŝe
z chwilą wejścia przepisów w Ŝycie, przed przekazaniem takiej nagrody, Bank
potrąci od jej wartości naleŜny 19% podatek dochodowy. Pobrany podatek
zostanie przekazany na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
Od momentu wejścia w Ŝycie powyŜszych przepisów, konto będzie uznawane
kwotą nagrody pomniejszoną o pobrany podatek (dotyczy kont osobistych oraz
kart, do których Bank przyznaje takie nagrody: Konto 123, karta kredytowa 123,
karty debetowe Visa: Wydajesz&Zarabiasz, Na Obcasach).

przelewy (w przypadku Konta
Oszczędnościowego w walutach tylko na
rachunek w BZ WBK S.A.);
- zlecenia stałe;
- polecenia zapłaty (nie dotyczy Konta
Oszczędnościowego w walutach EUR, Konta
Oszczędnościowego w walutach USD, Konta
Oszczędnościowego w walutach GBP);
- przelewy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Urzędów Skarbowych
- polecenia wypłaty.
- słuŜą do gromadzenia wkładów
oszczędnościowych oraz przeprowadzania
rozliczeń pienięŜnych;
- sposoby dysponowania środkami zgromadzonymi
na rachunku określa Bank;
- brak moŜliwości uzyskania limitu kredytowego.
1.02.2015 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zmiany w załączniku do Regulaminu kont dla ludności, określającym
szczegółowe warunki prowadzenia Kont oszczędnościowych nie
będących w ofercie
Konto Ekstra Oszczędnościowe, Konto Oszczędnościowe Standard (w tym
rachunki prowadzone do dnia 1.11.2011 r. o nazwie Konto Oszczędnościowe
Maximus, do dnia 30.12.2012 r. o nazwie Konto Oszczędnościowe, do dnia
26.10.2014 r. o nazwie Konto Oszczędnościowe Concerto), Konto
Oszczędnościowe – Lokata Swobodna, Konto Oszczędnościowe w walutach
EUR, Konto Oszczędnościowe w walutach USD, Konto Oszczędnościowe
w walutach GBP
Posiadacz
rachunku
Waluta

1

−

2

-

Minimalna
kwota
Termin
Stopa
procentowa
Kapitalizacja

3

złoty polski dla Konta Ekstra
Oszczędnościowego, Konta Oszczędnościowego
Standard, Konta Oszczędnościowego – Lokata
Swobodna
- EUR, USD, GBP dla Konta Oszczędnościowego
w walutach
nie jest wymagana

4
5

nieokreślony
Zmienna

6

Okres
umowny

7

Okres
naliczania
odsetek

8

Termin
udostępniania
odsetek
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Sposób
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- miesięczna kalendarzowa
- dzienna (dla Konta Oszczędnościowego – Lokata
Swobodna)
rozpoczyna się:
- z dniem otwarcia rachunku
kończy się:
- dniem zamknięcia rachunku
rozpoczyna się:
- z dniem uznania rachunku
kończy się:
- z dniem poprzedzającym dzień obciąŜenia
rachunku
- od pierwszego dnia następnego miesiąca
kalendarzowego – w przypadku kapitalizacji
miesięcznej;
- w dniu następującym po dniu za który odsetki
przysługują – w przypadku kapitalizacji dziennej
(na wskazany przez posiadacza rachunek
w Banku Zachodnim WBK S.A., a w przypadku
niewskazania rachunku bankowego lub
zamknięcia rachunku bankowego - na rachunek
Konta Oszczędnościowego – Lokaty Swobodnej).
- dyspozycje wpłaty i wypłaty;

osoby fizyczne – rezydenci i nierezydenci;
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