Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych - oferta Rachunków i Kart
(obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku)

Postanowienia ogólne
1.

„Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart” zwana dalej „Tabelą Opłat i Prowizji” określa wysokość opłat
i prowizji pobieranych przez Nest Bank S.A. zwany dalej „Bankiem” za czynności i usługi związane z udostępnianiem rachunków bankowych oraz
usługi płatnicze, w szczególności usługi realizacji przelewów dokonywania rozliczeń pieniężnych, wydawania i korzystania z kart płatniczych oraz
udostępniania i korzystania z Elektronicznych Kanałów Dostępu dedykowanych Klientom Indywidualnym.
2. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w „Regulaminie rachunków bankowych
oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych” (Regulamin).
3. Na życzenie Posiadacza rachunku Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji. Bank zastrzega sobie prawo do
pobrania prowizji lub opłaty bankowej na zasadach i w wysokości uzgodnionej przez strony.
4. Bank w umowach zawieranych z Posiadaczem rachunku może ustalić indywidualne zasady i wysokości w pobieraniu opłat i prowizji za
wykonywane czynności bankowe.
5. W przypadku, gdy opłata lub prowizja wyrażona jest w Tabeli Opłat i Prowizji w walucie innej niż waluta Rachunku, Bank pobierze należną opłatę
lub prowizję w walucie Rachunku według zasad określonych dla Przewalutowania w Regulaminie. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają
zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
6. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych Tabeli Opłat i Prowizji pobiera się, w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków
pośredniczących w wykonywaniu zlecenia wg faktycznie poniesionych kosztów oraz koszty przesyłek kurierskich.
7. Przelewy w złotych wystawione na kwoty równe lub większe niż 1.000.000 zł są realizowane przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności
kierowanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędów Skarbowych (US), które niezależnie od kwoty są rozliczane poprzez system
ELIXIR.
8. Bank prowadzi obsługę gotówkową, w tym przyjmuje wpłaty i dokonuje wypłat wyłącznie w złotych.
9. Wypłaty gotówkowe kwoty powyżej 10.000 zł (limit dzienny obowiązujący w kasie Oddziału) wymagają każdorazowo wcześniejszego zgłoszenia
(awizowania) najpóźniej na 2 Dni Robocze poprzedzające wypłatę na zasadach określonych w Regulaminie.
10. Zastosowany w Tabeli Opłat i Prowizji znak „X” oznacza, że dana czynność / usługa nie jest realizowana w ramach danego produktu / usługi lub nie
dotyczy danego produktu / usługi.

Nest Bank SA

z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 5261021021
KRS 0000030330
REGON 010928125

Kapitał zakładowy opłacony w całości 314 937 000,00 zł

www.nestbank.pl

Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

1.
2.
3.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Elektroniczne Kanały Dostępu
1) abonament za użytkowanie
2) wygenerowanie Kodu SMS

bez opłat
bez opłat

Nest Konto
Waluta
EUR
bez opłat
bez opłat

Nest Konto
Waluta
USD/GBP
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

Tryb pobierania

Nest Konto

jednorazowo
miesięcznie
miesięcznie
każdorazowo

Rozdział 2 Zlecenia płatnicze i inne usługi z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

1.

Wpłaty gotówkowe w złotych polskich
1) na rachunki prowadzone przez Bank
a) w Oddziale
b) we wpłatomacie sieci Euronet 1
2) na rachunki prowadzone w innych bankach
Wypłaty gotówkowe w złotych polskich
1) awizowane i niewymagające awizowania
2) nieawizowane (w przypadku możliwości jej wykonania)
3) niepodjęcie gotówki w uzgodnionym terminie
Realizacja przelewu
1) na rachunek w Banku (bez względu na kanał realizacji)
2) na rachunek w innym banku zleconego w Oddziale lub
poprzez Serwis Telefoniczny
a) natychmiastowy2 w złotych polskich
b) do ZUS i US w złotych polskich
c) krajowy (ELIXIR) w złotych polskich
d) przelew europejski (SEPA) w EUR

2.

3.

e) przelew zagraniczny (SWIFT) w walucie

4.

5.

6.

7.

3) na rachunek w innym banku zleconego przez Bankowość
Internetową lub Mobilną
a) natychmiastowy2 w złotych polskich
b) do ZUS i US w złotych polskich
c) przelew e-mail / SMS w złotych polskich
d) krajowy (ELIXIR) w złotych polskich
e) przelew europejski (SEPA) w EUR
f) przelew zagraniczny (SWIFT) w walucie
4) na rachunek w innym banku zleconego poprzez system
SORBNET (bez względu na kanał realizacji)
Zlecenie stałe
1) Zdefiniowanie / modyfikacja / odwołanie zlecenia
a) w Oddziale oraz poprzez Serwis Telefoniczny
b) poprzez Bankowość Internetową i Mobilną
2) Realizacja
Polecenie zapłaty
1) Zdefiniowanie
2) Realizacja
3) Modyfikacja / odwołanie
Wyciąg
1) miesięczny w formie elektronicznej
2) miesięczny wysyłany pocztą listem zwykłym3
3) na żądanie – bieżący, historyczny (wysyłany pocztą listem
zwykłym lub wysyłany pocztą elektroniczną)
Usługa korzystnych przewalutowań4
1) Aktywacja usługi
2) Opłata za korzystanie z usługi
3) Odwołanie usługi

Tryb pobierania

Nest Konto

Nest Konto
Waluta EUR

Nest Konto Waluta
USD/GBP

od kwoty wpłaty
od kwoty wpłaty
od kwoty wpłaty

bez opłat
bez opłat
0,5% min 5 zł

bez opłat
X
X

bez opłat
X
X

od kwoty wypłaty
od kwoty wypłaty
od kwoty wypłaty

bez opłat
bez opłat
10 zł

bez opłat
bez opłat
2 EUR

bez opłat
bez opłat
2,5 USD/1,5 GBP

od każdego przelewu

bez opłat

bez opłat

bez opłat

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

5 zł
5 zł
5 zł
5 zł

od każdego przelewu

0,2% min 20 zł
max 200 zł

X
1 EUR
1 EUR
1 EUR
0,2% min 4
EUR max 40
EUR

X
X
X
X
0,2% min 5 USD /
3 GBP max 50 USD
/ 30 GBP

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
15 zł

X
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3 EUR

X
X
X
X
X
4 USD / 2,5 GBP

od każdego przelewu

15 zł

3 EUR

X

za każdą zmianę
za każdą zmianę
od każdego zlecenia

5 zł
bez opłat
bez opłat

1 EUR
bez opłat
bez opłat

X
X
X

jednorazowo
od każdego zlecenia
za każdą zmianę

bez opłat
bez opłat
5 zł

bez opłat
bez opłat
1 EUR

X
X
X

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
5 zł

bez opłat
1 EUR

bez opłat
1,3 USD / 0,8 GBP

za każdy wyciąg

5 zł

1 EUR

1,3 USD / 0,8 GBP

jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo

X
X
X

1 EUR
0,3 EUR
bez opłat

1,3 USD/ 0,8 GBP
0,35 USD/ 0,2 GBP
bez opłat

Nest Oszczędności/
Nest Rodzinne
Oszczędności
bez opłat
bez opłat

Nest Walutowe
Oszczędności
EUR
bez opłat
bez opłat

Nest Walutowe
Oszczędności
USD/ GBP
bez opłat
bez opłat

Rozdział 3 Rachunki oszczędnościowe
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.

Rodzaj czynności / usługi
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Realizacja przelewu na rachunek w Banku:
1) pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym
2) każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym
Realizacja przelewu na rachunek w innym banku (bez
względu na kanał realizacji)
Zlecenie stałe
1) Zdefiniowanie / modyfikacja / odwołanie zlecenia
2) Realizacja

6.

Polecenie zapłaty

7.

Wyciąg

wersja dokumentu: 19.12.2016

Tryb pobierania
jednorazowo
miesięcznie
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
za każdą zmianę
od każdego zlecenia
od każdego zlecenia
za każdy wyciąg
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bez opłat
bez opłat
5 zł
1 EUR
wg stawek określonych
w rozdziale 2 pkt 3.2 i 3.4
5 zł
1 EUR
5 zł
1 EUR
wg stawek określonych
w rozdziale 2 pkt 5
wg stawek określonych
w rozdziale 2 pkt 6

bez opłat
1,3 USD / 0,8 GBP
X
X
X
X

Tabela Opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych - oferta Rachunków i Lokat

Rozdział 4 Karty
Lp.
1.

2.

Rodzaj czynności/usługi
Opłaty podstawowe
1) wydanie pierwszej Karty (w ramach Umowy
ramowej)
2) wydanie drugiej i kolejnych Kart
3) wydanie duplikatu lub wznowienie
a)
pierwszej Karty (w ramach Umowy
ramowej)
b)
drugiej i kolejnych Kart
Opłata za korzystanie z Karty
1) Opłata za korzystanie z pierwszej Karty (w
ramach Umowy ramowej)
2) Opłata za korzystanie z drugiej i kolejnych Kart

3.

4.
5.
6.

Wypłata gotówki:
1) w Bankomacie BZ WBK S.A.
2) w innych Bankomatach w kraju
3) w Bankomacie za granicą
4) Cash Back
Prowizja za przewalutowanie (Operacji
dokonanych w innej walucie niż waluta Rachunku,
do którego została wydana Karta)
Zastrzeżenie karty
Inne czynności dostępne w Bankomacie BZWBK
1) Sprawdzenie dostępnych środków
2) Zmiana numeru PIN
3) Mini-zestawienie operacji (wydruk
z bankomatu ostatnich 10 operacji)
4) Wyłączenie / włączenie funkcjonalności
zbliżeniowej

Tryb pobierania

Karta VISA do
Nest Konta

Karta VISA/V
PAY do Nest
Konta Waluta
EUR 5,6

Karta VISA do
Nest Konta
Waluta USD5, 6

Karta VISA do
Nest Konta
Waluta GBP5, 6

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo
każdorazowo

25 zł

5 EUR

6 USD

4 GBP

każdorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

każdorazowo

25 zł

5 EUR

6 USD

4 GBP

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

po każdym roku
użytkowania

25 zł

5 EUR

6 USD

4 GBP

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

bez opłat
bez opłat
5 zł
bez opłat

1 EUR
1 EUR
bez opłat
X

1,3 USD
1,3 USD
bez opłat
X

0,8 GBP
0,8 GBP
bez opłat
X

od kwoty
operacji

3%

3%

3%

3%

każdorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

każdorazowo
każdorazowo

5 zł
5 zł

1 EUR
1 EUR

1,3 USD
1,3 USD

0,8 GBP
0,8 GBP

każdorazowo

5 zł

1 EUR

1,3 USD

0,8 GBP

każdorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Karta VISA do
Nest Konta7
10
10.000 zł
10
10.000 zł
20
20.000 zł
X

Limity obowiązujące dla Kart
Liczba Operacji gotówkowych dziennie
Łączna dzienna wartość Operacji gotówkowych
Liczba Operacji bez fizycznego przedstawienia Karty dziennie
Łączna dzienna wartość Operacji bez fizycznego przedstawienia Karty
Liczba wszystkich Operacji dziennie
Łączna dzienna wartość wszystkich Operacji
Miesięczny limit Karty

Karta VISA / V PAY do
Nest Konta Waluta EUR / USD / GBP
10
3.000 EUR/USD/GBP
10
3.000 EUR/USD/GBP
20
5.000 EUR/USD/GBP
X

Rozdział 5 Zlecenia różne i pozostałe opłaty
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj czynności/usługi
Potwierdzenie wykonania przelewu
1) odbierane w Oddziale8
2) wysyłane pocztą listem zwykłym
3) generowane w Bankowości Internetowej
Zaświadczenie o prowadzeniu Rachunku / obrotach na Rachunku / saldzie Rachunku
Przyjęcie, modyfikacja, odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa do Rachunku
(nie dotyczy pełnomocnictw ustalanych w EKD)
Zmiana Rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Prowizja za wymianę banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych
na obiegowe
Opinia bankowa o Posiadaczu Rachunku
(Opinia zawiera informacje o prowadzonych rachunkach, średniomiesięcznych obrotach /
wysokości salda na tych rachunkach oraz o współpracy z Bankiem)

8.

Opinia bankowa o Posiadaczu Rachunku (niestandardowa)

9.

Blokada środków na Rachunku (na zlecenie Posiadacza Rachunku)
Opłata za przelew na rzecz organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie
egzekucyjne z rachunku (opłatę pobiera się od Posiadacza Rachunku)
Opłata dodatkowa za prowadzenie rachunku Nest Konto d. ROR BIZ z Pakietem
Medycznym w Wariancie Indywidualnym
Opłata dodatkowa za prowadzenie rachunku Nest Konto d. ROR BIZ z Pakietem
Medycznym w Wariancie Rodzinnym
Zapytanie do Centralnej informacji o rachunkach dla zapytań uprawnionych podmiotów
wymienionych w art. 92ba ust. 1 ustawy Prawo Bankowe
Zapytanie do Centralnej informacji o rachunkach dla zapytań uprawnionych podmiotów,
innych niż wymienione w art. 92ba ust. 1 ustawy Prawo Bankowe
Inne czynności niewymienione w Tabeli Opłat i Prowizji

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tryb pobierania

Wysokość opłaty / prowizji

od jednego potwierdzenia
od jednego potwierdzenia
od jednego potwierdzenia
za każde zaświadczenie
jednorazowo

10 zł / 2 EUR / 2,5 USD / 1,5 GBP
15 zł / 3 EUR / 4 USD / 2,5 GBP
bez opłat
20 zł / 4 EUR / 5 USD / 3 GBP
20 zł / 4 EUR / 5 USD / 3 GBP

jednorazowo

10 zł / 2 EUR / 2,5 USD / 1,5 GBP

jednorazowo

10 zł / 2 EUR / 2,5 USD / 1,5 GBP

za każdą wymianę

7 zł / 1,5 EUR / 1,9 USD / 1,1 GBP

za każdą opinię

50 zł / 10 EUR / 13 USD / 8 GBP

każdorazowo
od każdego przelewu oraz od
kwoty przekazywanej

100 zł / 20 EUR / 26 USD / 16
GBP
50 zł / 10 EUR / 13 USD / 8 GBP
0,5% min 25 zł / 5 EUR / 6,5 USD
/ 4 GBP

miesięcznie

79 zł

miesięcznie

129 zł

od każdego zapytania

5 zł / 1 EUR / 1,3 USD / 0,8 GBP

za każdą opinię

od każdego zlecenia

30 zł

od każdej czynności

negocjowane indywidualnie

Wpłata dokonywana przy użyciu karty płatniczej wydanej do rachunku w złotych polskich.
Maksymalna wysokość limitu kwotowego pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego wynosi 5.000 zł.
3 Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy Klient nie wyraził woli otrzymywania informacji od Banku pocztą elektroniczną
4 Usługa dostępna tylko dla Posiadaczy rachunku walutowego Nest Konto Waluta EU / USD / GBP. Opłata pobierana jest z jednego Rachunku. W przypadku posiadania przez
Posiadacza rachunku dwóch lub więcej Rachunków w Walucie Wymienialnej, opłata jest pobierana z Rachunku prowadzonego w walucie ustalonej jako pierwsza wg
następującej kolejności: 1) EUR albo 2) USD albo 3) GBP. Usługa nie jest dostępna dla Posiadaczy rachunku Nest Konto Waluta d. Rachunek OszczędnościowoRozliczeniowy BIZ w walucie wymiennej.
5 Posiadaczowi Rachunku przysługuje jedna bezpłatna Karta w ramach Umowy ramowej. W przypadku wydania dwóch lub więcej Kart, Kartą bezpłatną jest Karta wydana do
Rachunku prowadzonego w walucie ustalonej jako pierwsza wg następującej kolejności: 1) PLN albo 2) EUR albo 3) USD albo 4) GBP.
6 Do rachunków Nest Konto Waluta (d. Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego w walucie wymiennej BIZ) otwartych do dnia 29.10.2016 Bank nie wydaje kart
płatniczych.
7 W przypadku kart wydanych do Nest Konta w PLN (d. Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego BIZ) łączna liczba transakcji dziennych na karcie wynosi 15, a
miesięczny limit karty został ustalany indywidualnie (dot. tylko kart wydanych/wznowionych/duplikowanych do 29.10.2016).
8 Nie dotyczy potwierdzeń wydawanych w momencie realizacji dyspozycji.
1
2

wersja dokumentu: 19.12.2016
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