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Definicje i skróty u yte w “Tabeli prowizji i op at” oznaczaj :
Bank lub DB Polska S.A. – Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna

I.

Zasady pobierania prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci:
1. Za us ugi zlecone przez rezydentów i nierezydentów – osób fizycznych – pobiera si :
a) prowizje i op aty wg stawek wynikaj cych z „Tabeli prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska SA dla osób fizycznych”,
b) prowizje i op aty podane przez banki po rednicz ce przy wykonaniu zlecenia.
2. Nale
prowizj Bank pobiera od zleceniodawcy operacji bankowej, chyba, e strony umówi y si inaczej.
3. Prowizje i op aty Bank pobiera przy wykonywaniu zleconej czynno ci, za wyj tkiem op at oznaczonych jako miesi czne.
4. Prowizje i op aty oznaczone „miesi cznie” Bank pobiera ostatniego dnia miesi ca, za wyj tkiem op aty za obs ug
karty debetowej wydanej do rachunku.
5. Op ata za obs ug karty debetowej VISA Electron wydanej do konta db NET jest pobierana 15 dnia ka dego miesi ca, do pozosta ych kont 20 dnia miesi ca. Je eli termin poboru op aty przypada na dzie wolny od pracy, op ata pobierana jest pierwszego dnia roboczego nast puj cego po tym dniu.
6. Op ata za obs ug karty debetowej IQ World MasterCard wydanej do konta db NET jest pobierana 6 dnia ka dego
miesi ca, do pozosta ych kont 10 dnia miesi ca. Je eli termin poboru op aty przypada na dzie wolny od pracy,
op ata pobierana jest pierwszego dnia roboczego nast puj cego po tym dniu.
7. Op ata za wyci gi pobierana jest miesi cznie jako suma op at za ka dy wyci g wygenerowany w ci gu miesi ca.
8. Prowizje i op aty Bank ustala i pobiera w z otych polskich:
a) W przypadku regulowania op at i prowizji bezpo rednio z konta walutowego Klienta lub poprzez wp at gotówkow w walucie obcej, za wyj tkiem op at i prowizji zawartych w cz ci VII niniejszej Tabeli, op at pobiera si
stosuj c kurs redni NBP.
b) Stawki okre lone w cz ci VII. (Produkty kredytowe) okre lone kwotowo lub procentowo pobierane s w walucie kredytu, po yczki, itd. lub w z otych polskich po przeliczeniu po kursie kupna/sprzeda y dla dewiz. W przypadku regulowania op at i prowizji poprzez wp at gotówkow w walucie innej ni waluta kredytu/po yczki dokonuje si skupu/sprzeda y waluty po kursie kupna/sprzeda y dla pieni dzy.
9. Bank nie prowadzi skupu i sprzeda y, przyjmowania wp at na rachunki i dokonywania wyp at waluty obcej w bilonie
oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie
10. Na yczenie Klienta Bank mo e wykona czynno nie wymienion w niniejszej Tabeli, jednak zastrzega sobie prawo do pobrania op aty lub prowizji ustalonej z klientem indywidualnie.
11. P atno ci na kwoty od 1 mln PLN s realizowane przez system Sorbnet, z wyj tkiem p atno ci kierowanych do ZUS i
US, które rozliczane s przez system Elixir.
12. Za czynno ci bankowe wymienione w niniejszej Tabeli Bank mo e pobra op at inn na podstawie indywidualnych
warunków cenowych przyznanych przez Bank, zgodnie z odr bn umow zawart z Klientem na czas okre lony.
13. Zaniechanie lub obni enie stawek prowizji i/ lub op at okre lone w umowie z Klientem ustala si na czas okre lony,
po up ywie którego stosowana jest w ca ci obowi zuj ca w Banku tabela prowizji i op at, wzgl dnie pomi dzy stronami zostan przeprowadzone negocjacje. Renegocjowanie takich stawek prowizji i op at nast puje tak e w terminie
do 14 dni od daty wprowadzenia przez Bank zmiany tabeli prowizji i op at obowi zuj cej w Banku.

II.

Prowizji i op at nie pobiera si :
1. Od wp at dokonywanych na rachunki klientów indywidualnych prowadzone w Banku.
2. Od sporz dzenia odpisu wyci gu z rachunku, je eli jedyn operacj na rachunku w ci gu roku by o dopisanie odsetek.

2/14

WZ/2000/01/01 ver. 58.0

Zasady pobierania prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche
Bank Polska S. A. dla osób fizycznych.

Cz
Lp.

I. Obs uga rachunków bankowych
Rodzaj czynno ci/us ugi
1.

1. Otwarcie rachunku
1.1 Otwarcie rachunku

Tryb pobierania prowizji/op aty
2.

Pakiet
dbNET
3.

db Smart
db Junior
4.

db Open

db Life

db Invest

db Elite

Pozosta e

5.

6.

7.

8.

9.

Dost pne
wy cznie
w Private
Banking
Deutsche Bank
Polska S.A.

Wycofane
z oferty

500,00 z do
negocjacji
(dotyczy kont
otwartych
od 4 lutego
2010 pozosta e
bez op at)

12,00 z

jednorazowo

bez op aty
Dla Klientów,
którzy w dniu
otwarcia maj
Dla Klientów,
uko czone
18 lat. Konto którzy w dniu
otwarcia
osobiste
nie maj
dost pne
uko czonych
wy cznie
poprzez
18 lat
enie
wniosku przez
internet.

1.2 Warunek otwarcia

Dla Klientów, którzy w dniu otwarcia maj
uko czone 18 lat

2. Prowadzenie rachunku

2.1 Prowadzenie konta osobistego

bez op aty

2.2

miesi cznie

8,00 z

bez op aty

bez op aty

8,00 z

4.5 Wydruk historii rachunku

za ka dy
wyci g, naliczana
w dniu wydrukowania
wyci gu,
pobierana
miesi cznie

bez op aty

Us uga nie
jest dost pna

8,00 z
bez op aty
(dla pakietu
db Start
us uga nie
jest dost pna)

bez op aty

Prowadzenie konta PRI (Pomocniczy RachuUs uga nie
2.5 nek Inwestycyjny) – rachunek wycofany z
bez op aty
jest dost pna
oferty
Prowadzenie konta BRI (Bankowy Rachunek
2.6
Inwestycyjny)
Op ata za zmian Pakietu w ramach Umowy
2.7 o Prowadzenie Rachunków dla Konsumenjednorazowo
40,00 z
bez op aty
tów.
3. Us ugi Bankowo ci Elektronicznej - db easyNET i Teleserwis
Aktywacja i korzystanie z dost pu do ra3.1
chunku
jednorazowo
3.2 Op ata za aktywacj Karty TAN
(przy aktywacji)
jednorazowo
3.3 Op ata za korzystanie z Hase SMS
(za ka de
Has o SMS)
4. Wyci gi
Wyci gi papierowe
dzienne, drukowane po ka dej zmianie
za ka dy
salda, odbierane w Oddziale
wyci g, nali10,00 z
dzienne, drukowane po ka dej zmianie
czana
4.1 salda, wysy ane poczt
w dniu wydrukowania
miesi czne, drukowane po zako czeniu
20,00 z
wyci gu,
miesi ca, odbierane w Oddziale
pobierana
miesi czne, drukowane po zako czeniu
miesi cznie
miesi ca, wysy ane poczt
Wyci gi elektroniczne – dost pne za po rednictwem db easyNET
dzienne, generowane po ka dej zmianie
4.2 salda
miesi cznie
miesi czne, generowane po zako czeniu
miesi ca
Wyci gi podwójne (papierowe i elektroniczne dost pne za po rednictwem db easyNET)

4.4 Sporz dzenie duplikatu/kopii wyci gu

50,00 z

bez op aty

Prowadzenie Konta walutowego DB FRANK
2.4 – konto dost pne wy cznie dla uczestników Promocji „Premiujemy Franka”

dzienne, drukowane po ka dej zmianie
salda, odbierane w Oddziale i dost pne za
po rednictwem db easyNET
dzienne, drukowane po ka dej zmianie
salda, wysy ane poczt i dost pne
4.3 za po rednictwem db easyNET
miesi czne, drukowane po zako czeniu
miesi ca, odbierane w Oddziale i dost pne
za po rednictwem db easyNET
miesi czne, drukowane po zako czeniu
miesi ca, wysy ane poczt i dost pne za
po rednictwem db easyNET

25,00 z

bez op aty
bez op aty
40,00 z

bez op aty
20,00 z

bez op aty

4,00 z

4,00 z
bez op aty

3,00 z
10,00 z

3,00 z
10,00 z

bez op aty

bez op aty

10,00 z

4,00 z

10,00 z

3,00 z

20,00 z

10,00 z

4,00 z

bez op aty

3,00 z

10,00 z

bez op aty
za ka dy
duplikat/kopi
za ka de
rozpocz te
12 m-cy

5,00 z

5,00 z
bez op aty

20,00 z

20,00 z
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Prowadzenie pomocniczego konta
osobistego
Prowadzenie walutowego konta oszcz dno2.3
ciowo – rozliczeniowego

bez op aty

Lp.

II. Krajowe operacje bezgotówkowe
Rodzaj czynno ci/us ugi
1.

Tryb pobierania prowizji/
op aty
2.

Pakiet
dbNET
3.

db Smart
db Junior
4.

db Open

db Life

db Invest

db Elite

Pozosta e

5.

6.

7.

8.

9.

bez op aty

25,00 z

bez op aty

10,00 z

bez op aty

3,00 z

1. Operacje czekowe
1.1 Op ata za przyj cie do inkasa czeku w PLN
od czeku
25,00 z
2. Polecenie przelewu
Realizacja przelewu w obr bie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A.
onego za po rednictwem Oddzia u
10,00 z
2.1
onego za po rednictwem db easyNET
od przelewu
bez op aty
onego za po rednictwem Teleserwisu
3,00 z
Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego w systemie ELIXIR
onego za po rednictwem Oddzia u
10,00 z
onego za po rednictwem db easyNET
bez op aty
0,50 z
2.2
onego za po rednictwem Teleserwisu
3,00 z
od przelewu
onego w ramach „us ugi na has o” (dotyczy
Klientów, którzy podpisali "Umow o realizacj
Us uga nie jest dost pna
zlece na has o")
Realizacja polecenia przelewu do US lub przelewu do ZUS
2.3
onego za po rednictwem Oddzia u
10,00 z
od przelewu
onego za po rednictwem db easyNET
bez op aty
onego za po rednictwem Teleserwisu
3,00 z
Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET
2.4 dla kwot od 1 mln z
20,00 z
od przelewu
dla kwot poni ej 1 mln z
40,00 z
Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym
(w Oddziale), pobierana dodatkowo do op aty
2.5
od przelewu
10,00 z
5,00 z
za przelew (nie dotyczy przelewów w obr bie
rachunków prowadzonych w DB Polska S.A.)
Realizacja przez Bank polecenia przelewu
zwi zanego z dyspozycj wypowiedzenia
2.6 umowy/rachunku bankowego (op ata nie jest
od przelewu
10,00 z
pobierana w przypadku gdy saldo likwidowanego rachunku jest mniejsze ni 20,00 z )
1)
w przypadku realizacji polecenia przelewu w systemie SORBNET z onego w ramach „us ugi na has o” 10,00 z
3. Zlecenia sta e
Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o sta ej
od ka dego
3.1
bez op aty
kwocie w Oddziale, Internecie i Teleserwisie
zlecenia
3.2 Realizacja lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie (us uga wycofana z oferty)
od ka dego
onego za po rednictwem Oddzia u
10,00 z
zlecenia
od ka dego
3.3 Odwo anie zlecenia sta ego
bez op aty
zlecenia
Realizacja zlecenia sta ego
onego za po rednictwem Oddzia u
Uwaga: nie pobiera si op aty za realizacj
zlecenia sta ego w obr bie Banku

od ka dej
realizacji
zlecenia

onego za po rednictwem db easyNET

od ka dej
realizacji
zlecenia

bez op aty

onego za po rednictwem Teleserwisu

od ka dej
realizacji
zlecenia

bez op aty

3.4

3.5

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

enie w Oddziale przelewu z odroczon
dat p atno ci bez wprowadzenia dyspozycji
do systemu
Uwaga: op ata dodatkowa do op aty za przelew
Polecenie zap aty
Obci enie rachunku d nika kwot wynikaj z otrzymanego przez Bank polecenia
zap aty i przekazanie rodków pieni nych do
banku wierzyciela
Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego
polecenia zap aty z banku wierzyciela z powodu braku rodków na rachunku d nika
Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego
polecenia zap aty z banku wierzyciela z powodów innych ni wymienione w pkt. 4.2.
Przyj cie od d nika pojedynczego odwo ania
polecenia zap aty, je eli zosta o z one
w terminie:
- 56 dni kalendarzowych od dnia dokonania
obci enia rachunku bankowego – w przypadku, gdy d nikiem jest osoba fizyczna nie
prowadz ca dzia alno ci gospodarczej
- 5 dni roboczych od dnia dokonania obci enia rachunku bankowego w przypadku pozosta ych d ników

od przelewu

5,00 z

1,50 z

20,00 z

10,00 z

bez op aty
bez op aty
bez op aty

10,00 z
3,00 z
Us uga nie jest
dost pna

10,00 z

bez op aty
bez op aty
1)

10,00 z
2,00 z
3,00 z

bez op aty
1)
bez op aty

20,00 z
40,00 z

bez op aty

5,00 z

bez op aty

10,00 z

bez op aty

1,50 z

bez op aty

10,00 z

bez op aty

od polecenia
zap aty

3,00 z

bez op aty

3,00 z
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Cze

Cz
Lp.

III. Konta Oszcz dno ciowe
Rodzaj czynno ci/us ugi

Tryb pobierania
prowizji/
op aty

db Konto Oszcz dno ciowe
dbNET

wszystkie pakiety
bez dbNET
4.

db Konto Oszcz dno ciowe
24H / db Konto Oszcz dnociowe Plus
wszystkie pakiety

1.
2.
3.
5.
1.
Otwarcie oraz prowadzenie rachunku
1.1 Otwarcie rachunku
1.2 Prowadzenie rachunku
jednorazowo
bez op aty
1.3 Zamkni cie rachunku
2.
Wp aty na rachunek
Wp ata gotówkowa (wp ata wy cznie w PLN, USD, EUR,
2.1 CHF, GBP - w pozosta ych walutach wp aty gotówkowe nie
realizowane)
od kwoty
bez op aty
2.2 Uznanie z rachunków prowadzonych w DB Polska S.A.
2.3 Uznanie z rachunków zewn trznych
3.
Wyp aty z rachunku (wyp ata gotówki wy cznie w PLN, USD, EUR, CHF, GBP – w pozosta ych walutach wyp aty gotówkowe nie s realizowane)
3.1 Wyp ata gotówkowa1)
od transakcji
12,00 z
10,00 z
dodatkowa op ata
liczona
Awaryjna wyp ata gotówki (w z otych i w walutach obcych)
od nadwy ki powyw kwocie powy ej ustalonego dla danego Oddzia u limitu
3.2
0,30%
ej kwoty limitu
wyp aty gotówkowej podlegaj cej wcze niejszemu zg owyp aty gotówkowej
1)
szeniu z wszystkich typów rachunków bankowych
ustalonego dla
danego Oddzia u
Niepodj cie awizowanej wyp aty gotówki, podlegaj cej
od awizowanej
3.3 wcze niejszemu zg oszeniu z wszystkich typów rachunków
0,50%
kwoty
1)
bankowych
1)
wyp aty przewy szaj ce w danym dniu dzienny limit wy at w oddziale dla klienta wymagaj uprzedniego zg oszenia w jednostce Banku, w której ma nast pi wyp ata co
najmniej na dwa dni robocze przed terminem wyp aty. Dzienny limit wyp at w oddziale prowadz cym obs ug walut obcych wynosi 25 000,00 z lub równowarto tej kwoty
w walutach obcych (USD, EUR, CHF, GBP) , dla pozosta ych 5 000,00 z .
4.
Polecenie przelewu
Prowizja za realizacj przelewu w obr bie rachunków
1)
1)
4.1
od przelewu
12,00 z
10,00 z
prowadzonych w DB Polska S.A.
pierwszy przelew przez Internet w miesi cu w obr bie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A. jest realizowany bez op at, ka dy nast pny, zgodnie z powy sz op at ;

4.2

Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego w systemie ELIXIR
- z onego za po rednictwem Oddzia u
- z onego za po rednictwem db easyNET
od przelewu
- z onego za po rednictwem Teleserwisu
-z

4.3

4.4

10,00 z

Us uga nie jest dost pna

onego w ramach „us ugi na has o”

Realizacja polecenia przelewu do ZUS i US
- z onego za po rednictwem Oddzia u
- z onego za po rednictwem db easyNET
- z onego za po rednictwem Teleserwisu
Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET

12,00 z

od przelewu

10,00 z

12,00 z

10,00 z

20,00 z

- dla kwot od 1 mln z
- dla kwot poni ej 1 mln z

40,00 z

Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale), pobierana dodatkowo do op aty za przelew (nie dotyczy
od przelewu
4.5
przelewów w obr bie rachunków prowadzonych w DB
Polska S.A.)
12,00 z
Realizacja przez Bank polecenia przelewu zwi zanego z
dyspozycj wypowiedzenia umowy/rachunku bankowego
4.6
(op ata nie jest pobierana w przypadku gdy saldo likwidowanego rachunku jest mniejsze ni 20,00 z )
1)
dotyczy Klientów, którzy podpisali "Umow o realizacj zlece na has o" oraz posiadaj cych pakiet db Elite
5.
Zlecenia sta e
5.1 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o sta ej kwocie w
12,00 z
od ka dego zlecenia
Oddziale, Internecie i Teleserwisie
Realizacja lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie (us uga wycofana z oferty)
5.2
- z onego za po rednictwem Oddzia u
od ka dego zlecenia
12,00 z
5.3 Odwo anie zlecenia sta ego
Realizacja zlecenia sta ego
- z onego za po rednictwem Oddzia u
5.4

Uwaga: nie pobiera si op aty za realizacj zlecenia sta ego w
obr bie Banku

-z
-z
5.5
6.
6.1

6.2

6.3

onego za po rednictwem db easyNET
onego za po rednictwem Teleserwisu
enie w Oddziale przelewu z odroczon dat p atno ci

Uwaga: op ata dodatkowa do op aty za przelew

Polecenia zap aty
Obci enie rachunku d nika kwot wynikaj
z otrzymanego przez Bank polecenia zap aty i przekazanie
rodków pieni nych do banku wierzyciela:
Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia
zap aty z banku wierzyciela z powodu braku rodków na
rachunku d nika
Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia
zap aty z banku wierzyciela z powodów innych ni wymienione w pkt. 6.2.

1)

10,00 z

10,00 z

10,00 z

od zlecenia
12,00 z

10,00 z

12,00 z

10,00 z

od przelewu

od polecenia zap aty
bez op aty
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1)

6.4

Przyj cie od d nika pojedynczego odwo ania polecenia
zap aty, je eli zosta o z one w terminie:
- 56 dni kalendarzowych od dnia dokonania obci enia
rachunku bankowego - w przypadku gdy d nikiem jest
osoba fizyczna nie prowadz ca dzia alno ci gospodarczej
- 5 dni roboczych od dnia dokonania obci enia rachunku
bankowego w przypadku pozosta ych d ników

12,00 z

10,00 z
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Us ugi nieuwzgl dnione w cz ci dotycz cej Konta Oszcz dno ciowego i mo liwe do zrealizowania przez Bank realizowane s na zasadach okre lonych w
pozosta ych cz ciach Tabeli Prowizji i Op at

Cz
Lp.

1.
1.1

1.2

1.3
1.4
2.
2.1

IV. Operacje gotówkowe
Rodzaj czynno ci/us ugi
1.
Wp aty gotówkowe na rachunki
Na rachunki osób fizycznych prowadzone
w DB Polska S.A. (wp ata wy cznie w PLN, USD,
EUR, CHF, GBP – w pozosta ych walutach wp aty
gotówkowe nie s realizowane).
Na rachunki dla przedsi biorców prowadzone w DB
Polska S.A. (wp ata wy cznie w PLN, USD, EUR,
CHF, GBP – w pozosta ych walutach wp aty gotówkowe nie s realizowane).
Wymiana znaków pieni

nych (banknoty, bilon)

Pakiet

Tryb pobierania
prowizji/op aty

dbNET

2.

3.

db Smart
db Junior
4.

db Open

db Life

db Invest

db Elite

Pozosta e

5.

6.

7.

8.

9.

bez op aty
od kwoty
0,40% min.
6,00 z

0,40% min. 6,00 z
od warto ci wymienianych znaków

bez op aty

2,00% min.1,00 z

Skup waluty obcej za walut krajow
Uwaga: je eli równowarto transakcji w walucie
od transkacji
20,00 z
krajowej nie przekracza 500,00 z .
Wyp ata z rachunku (wyp ata wy cznie w PLN, USD, EUR, CHF, GBP – w pozosta ych walutach wyp aty gotówkowe nie s realizowane)
1)

Wyp ata gotówkowa

od transakcji

2,00%
min.1,00 z
20,00 z

bez op at

Awaryjna wyp ata gotówki (w z otych i w walutach dodatkowa op ata liczona
obcych) w kwocie powy ej ustalonego dla danegood nadwy ki powy ej kwoty
2.2 Oddzia u limitu wyp aty gotówkowej podlegaj cej limitu wyp aty gotówkowej
0,30%
wcze niejszemu zg oszeniu z wszystkich typów ustalonego dla danego
1)
Oddzia u
rachunków bankowych
Niepodj cie awizowanej wyp aty gotówki, podlega2.3
cej wcze niejszemu zg oszeniu z wszystkich
od awizowanej kwoty
0,50%
1)
typów rachunków bankowych
1)
wyp aty przewy szaj ce w danym dniu dzienny limit wyp at w oddziale dla klienta wymagaj uprzedniego zg oszenia w jednostce Banku, w której ma nast pi wyp ata
co najmniej na dwa dni robocze przed terminem wyp aty. Dzienny limit wyp at w oddziale prowadz cym obs ug walut obcych wynosi 25 000,00 z lub równowarto tej
kwoty w walutach obcych (USD, EUR, CHF, GBP) , dla pozosta ych 5 000,00 z .

V. Karty p atnicze

Lp.

Rodzaj czynno ci/us ugi

1.
1.1
1.2
1.3

1.
Karta VISA Electron EMV / IQ World Mastercard
Wydanie karty
Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrze onej
Wznowienie karty na kolejny okres

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
1.12
1.13

Pakiet

Tryb pobierania
prowizji/op aty

dbNET

2.

3.

db Smart
db Junior
4.

db Open

db Life

db Invest

db Elite

Pozosta e

5.

6.

7.

8.

9.

od karty

Obs uga karty
Op ata:
Uwaga: w przypadku wykonania przez Klienta przy
10 z
miesi cznie od karty
yciu karty transakcji bezgotówkowych na czn
bez op aty
aktywnej
kwot min. 700 z w ci gu miesi ca kalendarzoweRabat:
go, Klient otrzymuje rabat w wysoko ci okre lonej
10 z
dla danego Pakietu
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
Wyp ata gotówki:
w bankomatach DB Polska S.A. oraz sieci bankomatów grupy Deutsche Bank na wiecie, Bank of
America (Stany Zjednoczone], Scotiabank [Kanada, Chile, Meksyk], BNP Paribas [Francja], Wstpac
[Australia, Nowa Zelandia], Barclays [Wielka
Brytania, Kenia, Mauritius, Tanzania, Zimbabwe]
od transakcji
w bankomatach sieci EURONET
(na terenie Polski)
w bankomatach innych banków i oddzia ach tych
banków w Polsce
bez op aty
2,00% min. 8,00 z
w bankomatach innych banków i oddzia ach tych
banków zagranic
Sprawdzenie salda na rachunku:
w bankomatach DB Polska S.A.
w bankomatach sieci EURONET
od transakcji
w bankomatach innych banków
Wydanie karty w trybie ekspresowym w kraju
(dor czenie kurierem na adres korespondencyjny
od karty
Klienta)
Wydanie karty w trybie ekspresowym za granic
(dor czenie kurierem na adres korespondencyjny
od karty
Klienta)
Zmiana na wniosek Klienta dziennego limitu transakcji bezgotówkowych oraz / lub gotówkowych w Oddziale:
w Oddziale DB Polska S.A.
od czynno ci
w Teleserwisie
Nadanie lub zmiana kodu PIN w IVR:
Pierwsze nadanie kodu PIN
od czynno ci
Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza)
Awaryjne wydanie karty zast pczej IQ World
od karty
MasterCard (za granic )
Awaryjna wyp ata gotówki z karty IQ World Maod karty
sterCard (za granic )

bez op aty

Op ata:
10 z

Op ata:
10 z
bez op aty

Rabat:
10 z

Rabat:
10 z

bez op aty

bez op aty

bez op aty

2,00% min.
8,00 z

5,00 z

45,00 z

200,00 z

5,00 z

bez op aty
148,00 EUR
95,00 EUR
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Cz

Cz

VI. Rozliczenia w obrocie dewizowym

Lp.

Tryb pobierania
prowizji/ op aty
2.

Rodzaj czynno ci/us ugi
1.

1.
1.1

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

db easyNET
5.

Przelewy wysy ane
Przelewy wysy ane, kierowane poza obszar EOG

0,30%
min. 50,00 z max. 250,00 z

1)3)

od kwoty

1)

1.2

KANA
Teleserwis
4.

Oddzia
3.

Przelewy kierowane do kraju EOG , w walucie jednego z tych
3)
krajów

0,30%
min. 50,00 z max. 250,00 z

4)

Przelewy europejskie wysy ane

Nie dotyczy
5)

Prowizja za koszty innych banków - dotyczy zlece z pkt.1.1.
Dodatkowa op ata za realizacj zlece z pkt. 1.1. lub 1.2. z zerow
6)
dat waluty w walucie EUR lub USD
Anulowanie niezrealizowanego przelewu zagranicznego na wniosek
zleceniodawcy
Realizacja w trybie pilnym
Uwaga: op ata dodatkowa do zlece 1.1. lub 1.2. sk adanych w
formie papierowej za realizacj zlecenia w dniu przyj cia.

0,20%
min. 30,00 z
2)
max. 250,00 z
0,20%
min. 30,00 z
2)
max. 250,00 z
5,00 z

65,00 z
50,00 z
od zlecenia

20,00 z
20,00 z

Nie dotyczy

1)

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polsk ) oraz Islandi , Norwegi i Liechtenstein
Z rachunku DB FRANK pierwszy w miesi cu – bez op at
3)
Z rachunku Klienta z Pakietem db Elite - bez op at
4)
Przelew w walucie EUR wysy any do banku b
cego uczestnikiem systemu SEPA dost pny wy cznie w systemie db easyNET.
5)
Op ata pobierana w przypadku, gdy koszty i prowizje pokrywa zleceniodawca przelewu (opcja OUR)
6)
rodki b
dost pne dla banku odbiorcy w dniu realizacji zlecenia.
Uwaga: a) w informacjach dodatkowych lub szczegó ach zlecenia nale y umie ci informacj „zerowa data waluty” b) zlecenie musi by z one przed godzin 12.00. c)
je eli warunki z pkt. a) lub b) lub a) i b) cznie nie zostan spe nione to zlecenie zostanie zrealizowane z jednodniow dat waluty bez pobierania dodatkowej prowizji.
2)

Pakiety
L.p.

Rodzaj czynno ci/us ugi

Tryb pobierania
prowizji/ op aty

db Life
db Invest
db Elite
3.

Pozosta e /
Konta Oszcz dno ciowe

1.
2.
4.
Przelewy otrzymane
1)2)
Przelewy otrzymane spoza obszaru EOG
Przelewy otrzymane z obszaru EOG w walucie jednego z tych
od zlecenia
bez op at
20,00 z
2.2
1)2)
krajów
3)
2.3 Przelewy europejskie otrzymane
1)
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polsk ) oraz Islandi , Norwegi i Liechtenstein
2)
Dla rachunku db Frank pierwsze zlecenie w miesi cu - bez op aty
3)
Przelew w walucie EUR otrzymany od banku b
cego uczestnikiem systemu SEPA
3. Czeki bankierskie
3.1 Wystawienie czeku
od kwoty czeku
1,50% min. 50,00 z max 250,00 z
3.2 Wys anie czeku przez Bank na adres beneficjenta
za przesy
50,00 z
4. Inkaso czeków
od kwoty czeku
plus koszty banków
zagranicznych, je li
4.1 Inkaso czeków z wystawienia zagranicznego
1,00% min. 35,00 z max 250,00 z
nie zosta y pobrane
przez bank zagraniczny
5. Inne czynno ci zwi zane z us ugami wymienionymi w pkt. 1, 2, 3, 4, wykonywanymi na indywidualne zlecenie Klienta:
Anulowanie polecenia wyp aty lub zmiana instrukcji do polecenia
5.1
50,00 z + plus koszty banków zagranicznych
wyp aty
od transkacji
Wykonanie dyspozycji reklamacyjnej, w tym poszukiwanie p atno ci
5.2
60,00 z + plus koszty banków zagranicznych
w bankach zagranicznych
5.3 Wys anie na zlecenie klienta innego komunikatu SWIFT
50,00 z
od komunikatu
Wydanie kopii komunikatu SWIFT zrealizowanego wychodz cego
SWIFT
5.4
20,00 z
zlecenia zagranicznego
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2.
2.1

Cz
Lp.
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

1.11
1.12
1.13

1.14

1.15

VII. Produkty kredytowe
Rodzaj czynno ci/us ugi
Uwagi
Stawka
1.
2.
3.
Kredyty, po yczki (z wy czeniem kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego, po yczki hipotecznej, kredytu mieszkaniowego z dotacj NFO iGW,
kredytu mieszkaniowego z programem „Mieszkanie dla M odych” oraz kredytu mieszkaniowego „Rodzina na Swoim”)
Rozpatrzenie wniosku o kredyt, po yczk (przyj cie wniosku do oceny )
bez op aty
Wydanie promesy (przyrzeczenia) udzielenia kredytu, po yczki
jednorazowo,
100 z
za ka dy dokument
Udzielenie, zwi kszenie lub odnowienie:
jednorazowo,
Uwaga: dla pakietów: db Fokus, Pakiet Inwestor, Pakiet Status, db Life, db Invest, db Elite - prowizja
od kwoty przyznaneobni ona o 25%, przy zachowaniu stawki minimalnej
go/odnowionego kredy- po yczki lombardowej
od 1% do 5% min. 50 z
tu/po yczki
lub kwoty zwi kszenia,
- po yczki Premium
1%
wysoko uzale niona jest
od 0,25% do 3%
od kwoty po yczki/kredytu
- kredytu BRI (linii kredytowej w bankowym rachunku inwestycyjnym)
min. 50 z
i rodzaju zabezpieczenia
od 0,5% do 5%
- pozosta ych kredytów, po yczek
min.50 z
Udzielenie lub zwi kszenie limitu kredytowego w ramach konta osobistego.
jednorazowo,
Uwaga: W przypadku zwi kszenia kwoty limitu prowizj pobiera si od kwoty zwi kszenia.
od kwoty przyznanego limitu
- w pakietach: db Start, db Konto, dbNET, db Koneser, db Open
2% min.20 z
kredytowego, lub kwoty
- w pakietach: db Fokus, Pakiet Inwestor i db Life
1% min.20 z
zwi kszenia
- w pakietach: Pakiet Status, db Elite i db Invest
bez op aty
Odnowienie limitu kredytowego przyznanego na czas okre lony 12 m-cy lub administrowanie limitem
kredytowym przyznanym na czas nieokre lony.
Uwaga: prowizj za administrowanie pobiera si z góry za ka dy rozpocz ty rok, pocz wszy od drugiego
roku korzystania z limitu.
jednorazowo,
- w pakietach: db Start, db Konto, dbNET, db Koneser, db Open
2% min.20 z
od kwoty limitu kredytowego
- w pakietach: db Fokus, Pakiet Inwestor i db Life
1% min.20 z
- w pakietach: Pakiet Status, db Elite i db Invest
bez op aty
Uruchomienie/wyp ata przyznanego kredytu/po yczki (ca ci lub transzy)
bez op aty
Przedterminowa sp ata ca ci lub cz ci kredytu /po yczki
Uwaga:
jednorazowo,
1%
- prowizja od wcze niejszej sp aty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o kredyt konsumencki
od kwoty sp aty
- nie dotyczy kredytu na zakup papierów warto ciowych, po yczki w linii odnawialnej oraz limitu kredytowego w koncie osobistym)
Przyj cie do oceny wniosku o zmian warunków umowy o kredyt, po yczk
jednorazowo
10 z
Uwaga: op ata mo e by zaliczona na poczet op aty za zmian warunków umowy
jednorazowo od kwoty
Zmiana waluty kredytu/po yczki
kredytu/po yczki, która
1%
podlega przewalutowaniu
jednorazowo
Zmiana systemu sp at kredytu/po yczki
od pozosta ej do sp aty
1%
kwoty kredytu/po yczki
jednorazowo, z góry od
Prolongata terminu sp aty kredytu lub po yczki
prolongowanej kwoty kredy0,5%
tu lub raty
Zmiana na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy rachunku do sp aty kredytu/po yczki na rachunek w
jednorazowo
bez op aty
walucie w jakiej udzielony zosta kredyt/po yczka
jednorazowo,
Inne zmiany warunków umowy kredytu, po yczki na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy
100 z
od ka dego aneksu
Pozosta e czynno ci
Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy opinii o kredycie, po yczce, przyznanym limicie
jednorazowo
50 z
lub o wspó pracy Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy z Bankiem (dotyczy wi cej ni jednego produktu kredytoweza ka dy dokument
go)
Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia dotycz cego kredytu, po yczki,
przyznanego limitu

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia potwierdzaj cego ca kowit
sp at kredytu, po yczki, przyznanego limitu
Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia o braku zobowi za wobec
1.17
Banku
Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy szczegó owej historii sp at Kredytu/Po yczki lub
1.18 wp at na rachunek Kredytu/Po yczki
(np. z wyszczególnieniem kwoty kapita u i odsetek, ze wskazaniem dat sp aty dla rat Kredytu itp.).
1.16

jednorazowo,
za ka dy dokument

50 z

jednorazowo

bez op aty

jednorazowo

bez op aty

jednorazowo

50 z za ka de rozpocz te
12 miesi cy

jednorazowo,
20 z
za ka dy egzemplarz
Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i po yczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacj NFO iGW, kredyty mieszkaniowe z programem „Mieszkanie dla M odych”

1.19 Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy lub por czyciela odpisu umowy

2.2

Prowizja Przygotowawcza, która zgodnie z Dokumentacj Kredytow oznacza prowizj z tytu u udzielenia Kredytu/Po yczki, zwi kszenia kwoty Kredytu/Po yczki lub przed enia Okresu Kredytowania

2.3

Uruchomienie/wyp ata przyznanego Kredytu/Po yczki (ca

ci lub transzy)

bez op aty
jednorazowo od kwoty
przyznanego Kredytu/Po yczki/kwoty podwy szenia/kwoty aktualnego
zad enia na dzie przed uenia Okresu Kredytowania

3% min. 300z
- standardowo

bez op aty
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2.

2.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku (przyj cie wniosku do oceny)

Lp.

Rodzaj czynno ci/us ugi
1.

Uwagi
2.

Stawka
3.

jednorazowo,
od kwoty sp aty

2%

Prowizja Rekompensacyjna
Przedterminowa sp ata ca ci lub cz ci Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Zmiennej.
Uwaga:
- pobierana, gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie w ci gu:
2.4 a) trzech pierwszych lat
b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wyp aty kwoty Kredytu
lub jego pierwszej transzy
- prowizja od wcze niejszej sp aty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o Kredyt Konsumencki
Przedterminowa sp ata ca
Uwaga:

ci lub cz

ci Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Sta ej

- dla kredytu mieszkaniowego
- pobierana, gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie w ci gu:
a) trzech pierwszych lat
b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wyp aty kwoty Kredytu
lub jego pierwszej transzy
2.5 - pobierana, gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie po up ywie:
a) trzech pierwszych lat
b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wyp aty kwoty Kredytu
lub jego pierwszej transzy

3%

jednorazowo,
od kwoty sp aty

- dla kredytu konsolidacyjnego i po yczki hipotecznej:
- pobierana gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie w ci gu:
a) trzech pierwszych lat
b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wyp aty kwoty Kredytu
lub jego pierwszej transzy/Po yczki
- prowizja od wcze niejszej sp aty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o Kredyt Konsumencki
Prowizja Modyfikacyjna

2%

1)

Zmiana stopy procentowej ze sta ej na zmienn (nie dotyczy zmiany stopy po zako czeniu okresu
2.6 obowi zywania Stopy Sta ej ustalonej umow Kredytu/Po yczki)
- dla kredytu mieszkaniowego
- dla kredytu konsolidacyjnego, po yczki hipotecznej
2.7

1%

Zmiana waluty Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Zmiennej
Uwaga: nie pobiera si op aty za pierwsze przewalutowanie z waluty obcej na PLN

Zmiana waluty Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Sta ej
2.8 Uwaga: nie pobiera si op aty za pierwsze przewalutowanie z waluty obcej na PLN
- dla kredytu mieszkaniowego
- dla kredytu konsolidacyjnego, po yczki hipotecznej
2.9 Zmiana systemu sp at Kredytu/Po yczki

jednorazowo
od pozosta ej
do sp aty kwoty Kredytu/Po yczki

2%

jednorazowo od kwoty Kredytu/Po yczki,
która podlega przewalutowaniu

1% min. 150 z

jednorazowo od kwoty Kredytu/Po yczki,
która podlega przewalutowaniu

2% min.150 z

jednorazowo
od pozosta ej
do sp aty kwoty Kredytu/Po yczki

1%

2,20%

2.10 Zmiana daty ostatecznej wyp aty Kredytu /transz Kredytu/Po yczki 1)

250 z

2.11 Przyst pienie do Kredytu/Po yczki lub zwolnienie z Kredytu/Po yczki

500 z

Wyd enie, na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy, terminów okre lonych w Dokumentacji Kredy2.12 towej przewidzianych na ustanowienie wymaganych zabezpiecze /spe nienia warunków dodatkowych/
dostarczenie wymaganych dokumentów

300 z
jednorazowo

2.13 Zmiana wysoko ci mar y Kredytu/Po yczki na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy

500 z

Zmiana rachunku do sp aty Kredytu/Po yczki na rachunek w walucie w jakiej udzielony zosta Kre2.14
dyt/Po yczka
2.15

bez op aty

Zmiana rachunku do sp aty Kredytu/Po yczki na rachunek w innej walucie ni waluta w jakiej udzielony
zosta Kredyt/Po yczka

2.16 Inne zmiany warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy

50 z
jednorazowo,
od ka dego aneksu

250 z

jednorazowo

50 z za ka dy
rok podatkowy

1)

Pozosta e czynno ci

2.17 Wystawienie na wniosek Klienta za wiadczenia o podj tej decyzji kredytowej

2.19

200 z
cznych odset-

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy opinii o Kredycie/Po yczce lub o wspó pracy
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy z Bankiem dotycz cej wi cej ni jednego produktu kredytowego

200 z
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Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia o zap aconych
2.18
kach od Kredytu/Po yczki do Urz du Skarbowego

Rodzaj czynno ci/us ugi

Uwagi

Stawka

1.

2.

3.

2.20

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia/o wiadczenia do udzielonego
Kredytu/Po yczki: wg stanu na dzie sporz dzenia/na wskazany dzie i/lub za wskazany okres

op ata czna pobierana
jednorazowo
za ka dy dokument

150z za okres pierwszych
12 miesi cy + 50z za
ka de kolejne rozpocz te
12 miesi cy

2.21

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia o kosztach z tyt. braku ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego.

jednorazowo

200 z za okres pierwszych
12 miesi cy
+ 100 z za ka de kolejne
rozpocz te 12 miesi cy

2.22

Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy aktualnego harmonogramu sp at po wyp acie
ca ci rodków Kredytu/Po yczki (po okresie karencji w sp acie kapita u je li dotyczy)

jednorazowo

50z

jednorazowo

200 z za okres pierwszych 12 miesi cy + 100z
za ka de kolejne rozpocz te 12 miesi cy

Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy szczegó owej historii sp at Kredytu/Po yczki
2.23 lub wp at na rachunek Kredytu/Po yczki (np. z wyszczególnieniem kwoty kapita u i odsetek, ze wskazaniem dat sp aty dla rat Kredytu)
Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy lub por czyciela kopii potwierdzonej
2.24 za zgodno z orygina em dokumentacji zwi zanej z posiadanym Kredytem/Po yczk , w tym duplikatu
wyci gu z rachunku kredytowego

jednorazowo, za ka

stron

6z

Dla nieruchomo ci standardowych, inspekcja nieruchomo ci przez pracownika Banku/osob upowa nion przez Bank/firm zewn trzn wyznaczon przez Bank poprzedzaj ca udzielenie Kredytu/P yczki
2)
wraz z weryfikacj warto ci nieruchomo ci
2)
Dla umów zawartych do dnia 01.12.2009r. zastosowanie ma stawka obowi zuj ca w Banku
do 30.11.2009r. tj. 100 z
3)
Za nieruchomo standardow s uznawane nast puj ce nieruchomo ci: domy mieszkalne o po2.25 wierzchni do 350m 2, lokale mieszkalne o powierzchni do 100m 2, dzia ki o powierzchni do 3000m 2, lokale
mieszkalne i domy o przeznaczeniu wy cznie mieszkaniowym, z zastrze eniami wskazanymi powy ej,
lokale mieszkalne nie powsta e z po czenia kilku lokali mieszkalnych lub poprzez np. aran acj strychów z zastrze eniami wskazanymi powy ej, nieruchomo ci nie zabytkowe, z zastrze eniami wskazanymi powy ej.
W przypadku nieruchomo ci innych ni standardowe sporz dzany jest operat szacunkowy, a jego koszt
jest ustalany indywidualnie.

ka dorazowo

Lokal mieszkalny- 300z
Dzia ka- 300z
Dom- 420z
Nieruchomo ci niestan3)
dardowe – ustalane
indywidualnie

Inspekcja nieruchomo ci przez pracownika Banku/osob upowa nion przez Bank/firm zewn trzn
wyznaczon przez Bank poprzedzaj ca uruchomienie poszczególnych transz Kredytu lub potwierdzaj ca
2.26 prawid owe wykorzystanie rodków pochodz cych z Kredytu po wyp acie ostatniej transzy2)
2)
Dla umów zawartych do dnia 01.12.2009r. zastosowanie ma stawka obowi zuj ca w Banku
do 30.11.2009r. tj. 100 z

ka dorazowo

200 z

2.27

Dokonanie weryfikacji dokumentacji zwi zanej z udzieleniem Kredytu z Dotacj NFO iGW, w zakresie
zgodno ci z Programem Priorytetowym

jednorazowo

369z

2.28

Dokonanie weryfikacji dokumentacji przed wyp at Dotacji NFO iGW w zakresie kontroli realizacji
Przedsi wzi cia

jednorazowo

615 z

2.29

Wys anie do Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy Wezwania Ostrzegawczego w zwi zku z wyst pieniem
Przypadku Naruszenia Dokumentacji Kredytowej lub innych Wymaga Prawnych

jednorazowo, za ka dy egzemplarz

30 z

jednorazowo

400 z

jednorazowo

200 z

Wyst pienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na nieruchomo ci stanowi cej zabezpieczenie
Kredytu/Po yczki. Op ata pobierana wy cznie w sytuacji, gdy pomimo wezwania Banku
do ustanowienia zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki, Kredytobiorca/Po yczkobiorca nadal nie
wywi zuje si z przedmiotowego warunku.
Uzyskanie przez Bank odpisu z Ksi gi Wieczystej nieruchomo ci stanowi cej zabezpieczenie Kredytu/Pozyczki. Op ata pobierana wy cznie w sytuacji gdy po wezwaniu Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy
przez Bank do ustanowienia zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki i dostarczenia do Banku zawia2.31
domienia o dokonaniu wpisu hipoteki do Ksi gi Wieczystej albo odpisu z Ksi gi Wieczystej Nieruchomo ci potwierdzaj cego ustanowienie hipoteki zgodnie z zapisami Umowy Kredytu/Po yczki, Kredytobiorca/Po yczkobiorca nie wywi zuje si z przedmiotowego warunku.
2.30

0,07% sumy ubezpieczenia
Nieruchomo ci Obci anej
Hipotek . Suma ubezpieczenia wynosi 120% kwoty
udzielonego Kredytu w
walucie Kredytu/P yczki,
z zastrze eniem,
e w przypadku KredyPokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej
tu/Po yczki
Hipotek Op ata pobierana wy cznie w sytuacji, gdy po wezwaniu Kredytobiorcy/Pozyczkobiorcy przez
w walucie innej ni PLN,
2.32
corocznie
Bank do ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek ,
kwota ta przeliczona zostaKredytobiorca/Po yczkobiorca nie wywi zuje si z przedmiotowego warunku
nie przez Bank na walut
PLN po zastosowaniu
redniego kursu NBP
obowi zuj cego
w pierwszym dniu pierwszego miesi ca okresu
ubezpieczenia wyznaczonego dla danej Nieruchomo ci Obci anej Hipotek
1)
W przypadku wnioskowania na jednym druku o sporz dzenie dokumentu zawieraj cego kilka z wy ej wskazanych punktów, Bank pobierze op at za ka d z czynno ci w wysoko ci zgodnej z tabel
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Lp.

3. Kredyty mieszkaniowe „Rodzina na Swoim”
3.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku (przyj cie wniosku do oceny)

bez op aty
jednorazowo
od kwoty przyznanego Kredytu/
2% min. 300z - standar/kwoty podwy szenia/kwoty
Prowizja Przygotowawcza, która zgodnie z Dokumentacj Kredytow oznacza prowizj z tytu u udziele3.2
dowo
nia Kredytu, zwi kszenia kwoty Kredytu lub przed enia Okresu Kredytowania
aktualnego zad enia na dzie
przed enia Okresu Kredytowania
3.3 Uruchomienie/wyp ata przyznanego Kredytu (ca ci lub transzy)
bez op aty
Prowizja Rekompensacyjna
Przedterminowa sp ata ca ci lub cz ci Kredytu oprocentowanego wg Stopy Zmiennej
Uwaga:
jednorazowo,
3.4
2%
- pobierana, gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie w ci gu trzech pierwszych lat
od kwoty sp aty
- prowizja od wcze niejszej sp aty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o Kredyt Konsumencki
Przedterminowa sp ata ca ci lub cz ci Kredytu oprocentowanego wg Stopy Sta ej
jednorazowo,
-pobierana gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie w ci gu trzech pierwszych lat
3%
3.5
od kwoty sp aty
- pobierana gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie po up ywie trzech pierwszych lat
1%
- prowizja od wcze niejszej sp aty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o Kredyt Konsumencki
1)
Prowizja Modyfikacyjna
jednorazowo,
Zmiana stopy procentowej ze sta ej na zmienn (nie dotyczy zmiany stopy po zako czeniu okresu
3.6
od pozosta ej do sp aty kwoty
2%
obowi zywania Stopy Sta ej ustalonej umow Kredytu)
Kredytu
jednorazowo,
3.7 Zmiana systemu sp at Kredytu
od pozosta ej do sp aty kwoty
1%
Kredytu
3.8 Zmiana daty ostatecznej wyp aty Kredytu/transz Kredytu
250 z
3.9 Przyst pienie do Kredytu lub zwolnienie z Kredytu
500 z
Wyd enie na wniosek Kredytobiorcy terminów okre lonych w Dokumentacji Kredytowej przewidziajednorazowo
3.10 nych na ustanowienie wymaganych zabezpiecze /spe nienia warunków dodatkowych/dostarczenie
300 z
wymaganych dokumentów
3.11 Zmiana wysoko ci mar y Kredytu na wniosek Kredytobiorcy
500 z
jednorazowo,
3.12 Inne zmiany warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy
250 z
od ka dego aneksu
1)

Pozosta e czynno ci

3.13 Wystawienie na wniosek Klienta za wiadczenia o podj tej decyzji kredytowej
Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy za wiadczenia o zap aconych cznych odsetkach
3.14
od Kredytu do Urz du Skarbowego
Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy opinii o Kredycie lub o wspó pracy Kredytobiorcy z Bankiem
3.15
dotycz cej wi cej ni jednego produktu kredytowego

jednorazowo

200 z
50 z za ka dy rok podatkowy
200 z
150z za okres pierwszych
12 miesi cy + 50z za
ka de kolejne rozpocz te
12 miesi cy
200 z za okres pierwszych
12 miesi cy
+ 100 z za ka de kolejne
rozpocz te 12 miesi cy

3.16

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy za wiadczenia/o wiadczenia do udzielonego Kredytu wg stanu
na dzie sporz dzenia/ na wskazany dzie i/lub za wskazany okres

op ata czna pobierana
jednorazowo
za ka dy dokument

3.17

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy za wiadczenia o kosztach z tyt. braku ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego

jednorazowo

3.18

Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy aktualnego harmonogramu sp at po wyp acie ca
Kredytu (po okresie karencji w sp acie kapita u je li dotyczy)

jednorazowo

50 z

jednorazowo

200 z za okres pierwszych 12 miesi cy + 100z
za ka de kolejne rozpocz te 12 miesi cy

3.19

3.20
3.21
3.22
3.23

3.24

3.25

ci rodków

Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy szczegó owej historii sp at Kredytu lub wp at na rachunek
Kredytu (np. z wyszczególnieniem kwoty kapita u i odsetek, ze wskazaniem dat sp aty dla rat Kredytu)

Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy lub por czyciela kopii potwierdzonej za zgodno z orygina em
jednorazowo, za ka
stron
dokumentacji zwi zanej z posiadanym Kredytem, w tym duplikatu wyci gu z rachunku kredytowego
Inspekcja nieruchomo ci przez pracownika Banku poprzedzaj ca udzielenie Kredytu wraz
z weryfikacj warto ci nieruchomo ci
ka dorazowo
Inspekcja nieruchomo ci przez pracownika Banku/osob upowa nion przez Bank/ firm zewn trzn
wyznaczon przez Bank poprzedzaj ca uruchomienie poszczególnych transz Kredytu lub potwierdzaj ca prawid owe wykorzystanie rodków pochodz cych z Kredytu po wyp acie ostatniej transzy
Wys anie do Kredytobiorcy Wezwania Ostrzegawczego w zwi zku z wyst pieniem Przypadku Naruszejednorazowo,
nia Dokumentacji Kredytowej lub innych Wymaga Prawnych
za ka dy egzemplarz
Wyst pienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na nieruchomo ci stanowi cej zabezpieczenie
Kredytu. Op ata pobierana wy cznie w sytuacji, gdy pomimo wezwania przez Bank do ustanowienia
zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki, Kredytobiorca nadal nie wywi zuje si z przedmiotowego warunku
Uzyskanie przez Bank odpisu z Ksi gi Wieczystej nieruchomo ci stanowi cej zabezpieczenie Kredytu.
jednorazowo
Op ata pobierana wy cznie w sytuacji gdy po wezwaniu Kredytobiorcy przez Bank do ustanowienia
zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki i dostarczenia do banku zawiadomienia o dokonaniu wpisu
hipoteki do Ksi gi Wieczystej albo odpisu z Ksi gi Wieczystej Nieruchomo ci potwierdzaj cego ustanowienie hipoteki zgodnie z zapisami Umowy Kredytu, Kredytobiorca nie wywi zuje si z przedmiotowego
warunku

6z
300 z
200 z
30 z

400 z

200 z

0,07% sumy ubezpieczenia
Nieruchomo ci Obci anej
Hipotek . Suma ubezpiecorocznie
czenia wynosi 120% kwoty
udzielonego Kredytu w
walucie Kredytu
1)
W przypadku wnioskowania na jednym druku o sporz dzenie dokumentu zawieraj cego kilka z wy ej wskazanych punktów, Bank pobierze op at za ka da z czynno ci
w wysoko ci zgodnej z tabel
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Pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej
Hipotek . Op ata pobierana wy cznie w sytuacji, gdy po wezwaniu Kredytobiorcy przez Bank
3.26
do ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , Kredytobiorca nie wywi zuje si z przedmiotowego warunku

4.5 Prowizja za korzystanie z gwarancji
Pozosta e prowizje i op aty w zakresie gwarancji:
4.6 Prowizja modyfikacyjna - zmiana do gwarancji/promesy udzielenia gwarancji
4.7 Wydanie promesy (przyrzeczenia) udzielenia gwarancji

ustalana indywidualnie

jednorazowo od kwoty

ustalana indywidualnie
400 z

jednorazowo
za gwarancj

600 z

miesi cznie od kwoty aktualnego
zaanga owania

min. 0,2%
nie mniej ni 80 z

za zmian

min. 250 z
min. 0,1% nie mniej ni
100 z
0,15% min. 300 z
150 z
400 z
300 z

jednorazowo

4.8
4.9
4.10
4.11

Wyp ata z gwarancji udzielonej przez Bank (realizacja roszczenia z gwarancji)
Anulowanie gwarancji/wyksi gowanie przed terminem wa no ci
Obs uga cesji z gwarancji udzielonej przez Bank
Wystawienie duplikatu gwarancji
Awizacja gwarancji/zmiany do gwarancji/dodatkowej korespondencji zwi zanej z gwarancj
4.12
wion przez inny bank
4.13 Po rednictwo w przekazywaniu roszcze do innych gwarantów

jednorazowo

jednorazowo od kwoty wyp aty
jednorazowo
wystajednorazowo za ka

czynno

200 z
300 z
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4.
Gwarancje
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
Rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji bankowej/linii gwarancyjnej lub zmian do gwarancji
4.1
bankowej/linii gwarancyjnej
Prowizja przygotowawcza:
4.2 Przyznanie gwarancji lub linii gwarancyjnej/zmiana do linii gwarancyjnej
Op ata za udzielenie (wystawienie) gwarancji:
4.3 Udzielenie (wystawienie) gwarancji zgodnie z tekstem standardowo stosowanym przez Bank
Udzielenie (wystawienie) gwarancji zgodnie z tekstem przedstawionym przez Klienta i zaakceptowa4.4
nym przez Bank
Prowizja za korzystanie z gwarancji:

Cz

VIII. Pozosta e prowizje i op aty

Lp.

Tryb pobierania prowizji/op aty
2.

Rodzaj czynno ci/us ugi
1.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10
2.
2.1
2.2

2.3

Zwi zane z obs ug rachunku
Informacja o saldzie i operacjach na rachunku poprzez Internet i Teleserwis
Przyj cie dyspozycji blokady rodków celem zabezpieczenia kredytu lub po yczki udzielonych
przez DB Polska S.A.
Cesja rodków pieni nych zgromadzonych na rachunku, zwi zanych z zabezpieczeniem nale no ci
Banku (udzielenie kredytu, po yczki)
Cesja rodków pieni nych zgromadzonych na rachunku, zwi zanych z celem innym ni wymieniony
w pkt. 1.3 (za wyj tkiem posiadaczy Pakietu db Elite – wówczas bez op at)
Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny lub odwrotnie
(za wyj tkiem posiadaczy Pakietu db Elite – wówczas bez op at)
Potwierdzenie dokonania transakcji
(za wyj tkiem posiadaczy Pakietu db Elite – wówczas bez op at)
Przyj cie lub zmiana dyspozycji na wypadek mierci
(za wyj tkiem posiadaczy Pakietu db Elite – wówczas bez op at)
Sporz dzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym
Uwaga: za ka de rozpocz te 20 pozycji (za wyj tkiem posiadaczy Pakietu db Elite – wówczas bez
op at)

Op ata
3.

bez op aty

20,00 z
10,00 z
od czynno ci

10,00 z
20,00 z
25,00 z
+ 50% za poprzedni rok
20,00 z za pierwszy
rachunek
+ 10,00 z za ka dy
nast pny rachunek
40,00 z

Wydanie za wiadczenia o posiadaniu rachunku lub stanu rachunku
(za wyj tkiem posiadaczy Pakietu db Elite – wówczas bez op at)
Sporz dzenie opinii bankowej
Inne
Wydanie potwierdzenia zgodno ci podpisu z wzorem na karcie wzorów podpisów
od potwierdzenia
Wydanie za wiadczenia uprawniaj cego do wywozu warto ci dewizowych za granic
od za wiadczenia
Udzielenie pisemnej informacji o stanie zad enia, stanie rachunku bankowego, itp. na wniosek organów uprawnionych przez ustaw
- w przypadku udzielenia informacji wymagaj cej sprawdzenia ewidencji ksi gowej w jednej jednostce
Banku
- w przypadku udzielenia informacji dotycz cej sprawdzenia ewidencji ksi gowej w wi cej ni jednej
jednostce organizacyjnej Banku

2.4

- w przypadku udzielenia informacji na zlecenie innych banków na zasadzie wzajemno ci
Sporz dzenie ró nego rodzaju odpisów, kopii i innych dokumentów na yczenie klienta

2.5

Wyja nienie spraw wymagaj cych si gni cia do materia ów zarchiwizowanych

15,00 z
20,00 z
1)

40,00 z za rachunek
40,00 z
+ dodatkowo 10,00 z
za ka
jednostk
20,00 z
20,00 z za dokument
20,00 z za ka dy rok
+ dodatkowo 5,00 z za
ka dy miniony rok

od czynno ci

od czynno ci

2.6

Wynaj cie skrytki sejfowej
pobór w trybie miesi cznym
- ma a
2.6.1
- rednia
- du a
pobór za ca y rok z góry
- ma a
2.6.2
- rednia
- du a
1)
do uiszczenie op aty zobowi zany jest organ wyst puj cy z wnioskiem o udzielenie informacji
3.

Us ugi nieuwzgl dnione w niniejszej tabeli a mo liwe do zrealizowania przez Bank

miesi cznie z góry

30,00 z
45,00 z
55,00 z

rocznie z góry

300,00 z
450,00 z
550,00 z

wysoko ustala Dyrektor Oddzia u w porozumieniu z
Dyrektorem jednostki wykonuj cej us ug

Cz
IX. Godziny graniczne przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu
roboczym

Dyspozycje papierowe

Teleserwis

1.
3.
Przelewy krajowe w PLN
Przelew zwyk y (ELIXIR)
15:00
15:00
Przelewy SORBNET
15:30
15:30
Przelewy ZUS i podatku
18:00
12:30
w godzinach pracy Oddzia u
Przelewy mi dzy rachunkami
19:00
w DB Polska na nr rozliczeniowy 188
Przelewy mi dzy rachunkami
w godzinach pracy Oddzia u
w DB Polska na nr rozliczeniowy 191
Przelewy w obrocie dewizowym
1)
Przelew wys any poza EOG
12:30
13:00
13:00
Przelew wys any do EOG w walucie
1)
jednego z krajów EOG
2)
Przelew europejski wys any
niedost pne
niedost pne
niedost pne
1)
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polsk ) oraz Islandi , Norwegi i Liechtenstein
2)
Przelew w walucie EUR wysy any do banku b
cego uczestnikiem systemu SEPA dost pny wy cznie w systemie db easyNET.
3)
Godzina Graniczna przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu kalendarzowym

db easyNET

db powerNET

4.

5.

15:00
15:30
18:00

15:00
15:30
18:00

19:00

19:00
3)

20:00
13:00

13:00

14:00

14:00

15:00

15:00
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Rodzaj czynno ci/us ugi

Kana
Oddzia
Dyspozycje wprowadzone
do systemu bankowego
w Oddziale w dniu przyj cia
2.

