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1. WARUNKI OGÓLNE
1.1.
Niniejsza Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w
Polsce, zwana dalej Taryfą, określa wysokość stawek oraz zasady naliczania i pobierania przez Bank prowizji i
opłat za czynności bankowe i inne czynności wykonywane przez Bank na zlecenie lub na rzecz:
a) osób prawnych;
b) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawej, o ile posiadają zdolność prawną;
c) osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzących działalność
gospodarczą na własny rachunek.
1.2.
Definicje użyte w Taryfie należy rozumieć tak, jak definicje wymienione i stosowane w Regulaminie do Umowy
Rachunku Bankowego
1.3.
Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa Klient, chyba że strony transakcji umówiły się inaczej a Bank to
aprobuje. Prowizje i opłaty nie uiszczone przez inną stronę w ciągu trzech miesięcy od daty ich naliczenia obciążają
Klienta.
1.4.
Opłaty i prowizje przewidziane w niniejszej Taryfie są pobierane z chwilą wykonania usługi, z tytułu
której są należne lub okresowo w miesięcznych okresach rozliczeniowych lub na zasadach i w terminach
określonych w regulaminie dotyczącym danego rodzaju transakcji lub czynności, której dana prowizja lub
opłata dotyczy.
1.5.
Bank może pobrać w terminie późniejszym należne mu prowizje lub opłaty, których nie pobrał w
terminie wynikającym z postanowień niniejszej Taryfy.
1.6.

Bank zastrzega sobie prawo do:
a) określania i obciążania Klientów opłatami za operacje i usługi bankowe nie wykazane w niniejszej
Taryfie,
b) określania i obciążania klientów opłatami w wyższej wysokości niż kwoty wskazane w niniejszej Taryfie,
w przypadku operacji lub usług szczególnie skomplikowanych lub obarczonych dodatkowym ryzykiem,
lub niestandardowych,
w każdym przypadku po uprzednim zawiadomieniu Klienta o rodzaju opłaty oraz jej wysokości, jeżeli Klient
wyrazi zgodę na poniesienie tego rodzaju opłaty w wysokości określonej przez Bank.
1.7.
Dla ustalenia wysokości prowizji lub opłaty należnej Bankowi w jednej walucie od kwoty operacji
wyrażonej w innej walucie dokonuje się przeliczenia z zastosowaniem kursu kupna/sprzedaży walut podanego
przez Bank na moment dokonania transakcji, o ile dla danej transakcji nie został wynegocjowany inny kurs.
1.8.
1.9.

Prowizje i opłaty prawidłowo naliczone i pobrane nie podlegają zwrotowi.
Poza prowizjami i opłatami, wymienionymi w Taryfie, Bank zastrzega sobie prawo pobrania:
a) opłat telekomunikacyjnych, związanych z wykonaniem zlecenia Klienta,
b) opłat i prowizji za usługi pocztowe, związanych z wykonaniem zlecenia Klienta;
c) opłat związanych z przekazaniem na zlecenie Klienta przesyłki kurierskiej;
d) opłat i prowizji naliczonych przez banki zagraniczne i krajowe, pośredniczące w wykonaniu zlecenia Klienta;
e) innych opłat pobranych przez osoby i instytucje pośredniczące w wykonaniu operacji, np. opinia prawna
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1.10. Niniejsza Taryfa dostępna jest w siedzibie Banku oraz na stronie internetowej: www.caixabank.pl
1.11. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian w niniejszej Taryfie, w
przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z poniższych okolliczności:
a) zmiana rodzaju lub formy usług świadczonych przez Bank, których dotyczą opłaty lub prowizje
przewidziane w niniejszej Taryfie,
b) zmiany innych czynników, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wysokość kosztów danej
usługi świadczonej przez Bank,
c) zmiany warunków rynkowych mających wpływ na wysokość lub zasady ustalania prowizji lub opłat
przewidzianych w niniejszej Taryfie.
Wszelkie informacje dotyczące wprowadzanych zmian zostaną udostępnione Klientom w siedzibie Banku oraz
na stronie internetowej: www.caixabank.pl
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2. RACHUNKI BIEŻĄCE
OPIS

PROWIZJA

Prowadzenie rachunku bieżącego:
Rachunek bieżący w PLN

PLN 25,00 miesięcznie

Rachunek bieżący w EUR

EUR 5,00 miesięcznie

Rachunek bieżący w USD

USD 5,00 miesięcznie

Rachunek bieżący w GBP

GBP 5,00 miesięcznie

Rachunek bieżący w CZK

CZK 150,00 miesięcznie

Rachunek bieżący w RON

RON 25,00 miesięcznie

Wydanie wyciągu miesięcznego z rachunku

bez opłat

Wydanie dodatkowego wyciągu z rachunku na żądanie klienta

PLN 20,00

Wydanie zaświadczenia o rachunku

PLN 50,00

Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku

PLN 50,00

Blokada środków na rachunku na żądanie klienta

PLN 100,00

Obsługa zajęcia komorniczego

PLN 300,00

Opłata za brak operacji na rachunku w okresie 6 miesięcy
(opłata naliczana za kolejne 6 miesięcy bez operacji)

PLN 900,00
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3. PRZELEWY KRAJOWE
OPIS

PRZELEWY ZLECONE POPRZEZ
INTERNETOWY SYSTEM BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ

Przelew wewnętrzny w PLN między
rachunkami w Caixabank (przelew na
rachunek własny i na rachunki osób trzecich)

PRZELEWY ZLECONE
W BANKU,

Bez opłat

PLN 15,00 za przelew

Przelew krajowy w PLN do innego banku
(Elixir)

2,50 PLN za przelew

PLN 30,00 za przelew

Przelew krajowy w PLN do innego banku
(SORBNET2)

15,00 PLN za przelew

PLN 50,00 za przelew

Bez opłat

PLN 50,00 za przelew

Przelew krajowy w PLN (ustanowienie stałej
dyspozycji)

Zasady realizacji przelewów krajowych:
Bank dołoży należytej starannosci dla realizacji przelewów krajowych (Elixir) zleconych przez Klientów zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Przelewy zlecone poprzez internetowy system bankowości elektronicznej:
a) do godz. 13:30 zostaną zrealizowane przez Bank i dostarczone do banku odbiorcy w danym dniu roboczym
b) po godz. 13:30 zostaną zrealizowane przez Bank w danym dniu i dostarczone do banku odbiorcy w kolejnym dniu
roboczym
2. Przelewy zlecone w Banku
a) do godz. 14:00 zostaną zrealizowane przez Bank w danym dniu i dostarczone do banku odbiorcy w kolejnym dniu roboczym
b) po godz. 14:00 zostaną zrealizowane przez Bank w kolejnym dniu i dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu
roboczym po dniu realizacji przez Bank.
Bank dołoży należytej starannosci dla realizacji przelewów krajowych (Sorbnet) zleconych przez Klientów zgodnie z poniższymi
zasadami:
1. Przelewy zlecone poprzez internetowy system bankowości elektronicznej:
a) do godz. 15:30 zostaną zrealizowane przez Bank i dostarczone do banku odbiorcy w danym dniu roboczym
2. Przelewy zlecone w Banku:
a) do godz. 14:00 zostaną zrealizowane przez Bank w danym dniu i dostarczone do banku odbiorcy w danym dniu roboczym
b) po godz. 14:00 zostaną zrealizowane przez Bank i dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym Bank.

-6CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
REGON 140998659, NIP 1080003129 Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie, nr KRS 0000282374

CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w Polsce (”Taryfa”)
Obowiązuje od 1 maja 2018 r.

4. PRZELEWY ZAGRANICZNE
OPIS

PRZELEWY ZLECONE POPRZEZ
INTERNETOWY SYSTEM
BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Przelew SEPA Credit Transfer 1

PRZELEWY ZLECONE W BANKU

EUR 5,00

EUR 15,00

0,2%
(min. EUR 10,00 - maks. EUR 150,00)

0,4%
(min. EUR 30,00 - maks. EUR 300,00)

Przelew w walucie obcej (innej niż EUR i
PLN) do Hiszpanii (od kwoty przelewu)

0,15%
(min. EUR 7,50 - maks. EUR 100,00)

0,3%
(min. EUR 22,50 - maks. EUR 200,00)

Przelew w walucie obcej (innej niż EUR i
PLN) do pozostalych krajów
(od kwoty przelewu)

0,2%
(min. EUR 10,00 - maks. EUR 150,00)

0,4%
(min. EUR 30,00 - maks. EUR 300,00)

Przelew w EUR do krajów poza UE
(od kwoty przelewu)

Dodatkowa opłata za tryb ekspresowy2

EUR 100,00

Opłata dodatkowa za niespełnienie
warunków STP (niewystarczające lub
błędne dane) za każdy wysłany przelew

EUR 10,00

Zasady realizacji przelewów zagranicznych:
Bank dołoży należytej starannosci dla realizacji przelewów zagranicznych zleconych przez Klientów zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Przelewy zlecone poprzez internetowy system bankowości elektronicznej:
a) realizowane w walucie rachunku (bez wymiany walutowej) zostaną zrealizowane przez Bank w danym dniu roboczym i
dostarczone do banku odbiorcy w kolejnym dniu roboczym
b) realizowane w walucie innej niż waluta rachunku (z wymianą walutową) zostaną zrealizowane przez Bank w danym dniu
roboczym i dostarczone do banku odbiorcy w drugim dniu roboczym po dacie realizacji przez bank
2. Przelewy zlecone w Banku
a) do godz. 15:00 zostaną zrealizowane przez Bank w danym dniu roboczym
b) po godz. 15:00 zostaną zrealizowane przez Bank w kolejnym dniu roboczym.

1

Przelew realizowany w walucie EUR i wysyłany na rachunek beneficjenta w banku na terytorium UE (w tym do innego banku krajowego) oraz:
- z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta
- z okresleniem opcji kosztów – SHA (tzn. koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent)
2
Przelew w EUR, USD, GBP, CAD lub CHF realizowany z datą waluty D
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5. INTERNETOWY SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
OPIS

PROWIZJA

Przyznanie dostępu do internetowego systemu bankowości
elektronicznej

Bez opłat

Opłata miesięczna za dostęp do internetowego systemu
bankowości elektronicznej

Bez opłat

Wydanie tokena

Bez opłat

Zmiana kodu identyfikacyjnego

PLN 200,00

Kolejne wydanie lub wymiana tokena na wniosek Klienta

PLN 300,00
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6. KREDYTY
OPIS

PROWIZJA

Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu - od kwoty
kredytu

maks. 3% min. PLN 1.000,00

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu - od kwoty kredytu

maks. 5%, min. PLN 1.000,00

Zmiana warunków kredytu/aneks, w tym podwyższenie i/lub
przedłużenie limitu - od kwoty kredytu

maks. 5%, min. PLN 1.000,00

Prowizja z tytułu niewykorzystanego salda udzielonego
kredytu - od niewykorzystanej kwoty kredytu

maks. 5% p.a.

Wydanie zaświadczenia dotyczącego wybranych warunków
umowy kredytowej

PLN 50,00 za dokument

Wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu

PLN 50,00 za dokument

Sporządzenie harmonogramu spłaty kredytu na wniosek
kredytobiorcy

PLN 20,00 za dokument
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7. GWARANCJE

OPIS

PROWIZJA

maks. 3% od kwoty limitu
min. PLN 1.000,00

Przyznanie limitu na wystawianie gwarancji
Wystawienie gwarancji (nowa gwarancja / aneks)
Tekst standardowy

PLN 150,00

Tekst niestandardowy

PLN 250,00

Prowizja od zaangażowania banku z tytulu udzielonej
gwarancji1

maks. 5% p.a. od kwoty gwarancji,
min PLN 500,00

Zmiana warunków umowy o udzielenie gwarancji lub
warunków gwarancji / limitu

maks. 3%, min. PLN 1.000,00 od kwoty gwarancji
lub obowiązującego limitu gwarancyjnego

Obsługa roszczenia z gwarancji
Realizacja roszczenia (płatność) z gwarancji

PLN 1.000,00

Bez realizacji roszczenia (płatności) z gwarancji

PLN 200,00

Przygotowanie zestawienia wystawionych gwarancji
(na żądanie klienta)

PLN 100,00
Do negocjacji,
min. PLN 100,00 - maks. PLN 10.000,00

Pozostałe czynności

1

Pobierana z góry za każdy ropoczęty 3-miesięczny okres ważności gwarancji
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8. AKREDYTYWY
8.1. AKREDYTYWA OBCA
PROWIZJA1

OPIS

Awizowanie akredytywy

PLN 250,00

Badanie dokumentów - od kwoty dokumentów

0,2% min. PLN 150,00

Prezentacja dokumentów niezgodnych z warunkami
akredytywy - pobierana od Beneficjenta w momencie wypłaty

PLN 300,00

Przesłanie dokumentów do banku importera (opłata za kuriera)

PLN 200,00

Podwyższenie kwoty akredytywy – od podwyższonej kwoty
Inne zmiany akredytywy

0,2% min. PLN 150,002
PLN 150,00

Realizacja płatności akredytywy - od kwoty akredytywy

0,2% min. PLN 300,00

Anulowanie lub spisanie akredytywy przed terminem
wygaśnięcia

PLN 100,00

Przeniesienie akredytywy na wtórnych beneficjentów

PLN 100,00

Potwierdzenie akredytywy

Stawka negocjowana indywidualnie

1 Prowizja pobierana w walucie akredytywy
2 Pobierana z góry za każdy ropoczęty 3-miesięczny okres ważności akredytywy
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8.2. AKREDYTYWA WŁASNA
PROWIZJA1

OPIS

0,15% min. PLN 150,00
za każdy rozpoczęty kwartał2

Otwarcie akredytywy - od kwoty akredytywy
Badanie dokumentów - od kwoty dokumentów

0,2% min. PLN 300,00

Prezentacja dokumentów niezgodnych z warunkami
akredytywy - pobierana w momencie zapłaty

PLN 300,00

Indos/Cesja

PLN 200,00

Podwyższenie kwoty akredytywy - od podwyższonej kwoty
Inne zmiany akredytywy

0,15% min. PLN 150,002
PLN 150,00

Realizacja płatności z akredytywy - od kwoty akredytywy
Anulowanie lub spisanie akredytywy przed terminem
wygaśnięcia

0,2% min. PLN 300,00
PLN 250,00

Rozpatrzenie wniosku o limit pod akredytywę/podwyższenie
limitu - (od kwoty przyznanego limitu)

0,3% min. PLN 1.000,00

1

Prowizja pobierana w walucie akredytywy
2 Pobierana z góry za każdy ropoczęty 3-miesięczny okres ważności akredytywy
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9. INNE USŁUGI
OPIS

PROWIZJA

Wyciągi SWIFT MT 940
Uruchomienie usługi

PLN 500,00

Miesięcznie za rachunek

PLN 100,00

Płatności SWIFT MT101
Uruchomienie usługi

PLN 500,00

Miesięcznie za rachunek

PLN 100,00

Potwierdzenie wykonania przelewu

PLN 20,00

Wydanie standardowej opinii bankowej

PLN 150,00

Wydanie niestandardowej opinii bankowej
lub opinii dla audytora

PLN 300,00

Koszty korespondencji

zgodnie z aktualnie obowiązującym
cennikiem dostawcy usług

Koszty z tytułu ekspresowego dostarczenia korespondencji

zgodnie z aktualnie obowiązującym
cennikiem dostawcy usług

Reklamacja płatności w innym banku krajowym

PLN 50,00

Reklamacja płatności w innym banku zagranicznym

PLN 200,00 + koszty banku zagranicznego

Pozostałe czynności, które nie zostały wskazane w Taryfie, lub
w stosunku do których prowizje/opłaty nie zostały ustalone w
odrębnych umowach

do negocjacji,
min. PLN 100,00 maks. PLN 10.000,00
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