
  Bankowość Bezpośrednia Volkswagen Bank Polska S.A.

Tabela Prowizji i Opłat
dla Klientów biznesowych

(obowiązuje od dnia 01.05.2005)

RACHUNKI BANKOWE
sporządzenie i wysłanie potwierdzenia transakcji 2,50 PLN
sporządzenie opinii bankowej dotyczącej rachunku 10,00 PLN
sporządzenie dodatkowego dokumentu na prośbę Klienta 10,00 PLN
dyspozycja przelewu z rachunku na rzecz ZUS składana u konsultanta
lub przez faks

  5,00 PLN  - opłata za jeden przelew bez względu na
liczbę jego składników

dyspozycja przelewu z rachunku na rzecz US składana u konsultanta
lub przez faks   2,00 PLN

dyspozycja przelewu zewnętrznego składana u konsultanta lub przez faks 1,00 PLN
zdefiniowanie zlecenia jednorazowego u konsultanta lub przez faks 1,00 PLN
zmiana zlecenia jednorazowego u konsultanta lub przez faks 1,00 PLN
zdefiniowanie zlecenia okresowego / stałego u konsultanta lub przez faks 1,00 PLN
zmiana zlecenia okresowego / stałego u konsultanta lub przez faks 1,00 PLN
wysokość wypłaconych odsetek w przypadku zerwania lokaty terminowej ½ należnych odsetek
opłata za spowodowanie niedozwolonego salda debetowego 50,00 PLN
wysokość należnych Bankowi odsetek w przypadku powstania
niedozwolonego salda debetowego na rachunku

1,5-krotność odsetek ustawowych za każdy dzień
występowania salda debetowego

opłaty za upomnienia w przypadku braku spłaty niedozwolonego salda
debetowego na rachunku:
- pierwsze upomnienie
- kolejne upomnienie

20,00 PLN
40,00 PLN

użytkowanie i wydanie elektronicznego identyfikatora tokena (opłata
roczna) 36,00 PLN

wydanie nowego tokena w miejsce utraconego 100,00 PLN
zastrzeżenie tokena 10,00 PLN
opłata za niezwrócenie tokena lub zwrot uszkodzonego 100,00 PLN
kwota do wypłaty w kasie Banku wymagająca zgłoszenia 24 godziny przed
wypłatą 40 000,00 PLN

wypłata gotówki powyżej 40 000 PLN w kasie Banku bez uprzedniego
zgłoszenia 0,5%

minimalna kwota lokaty terminowej 5 000,00 PLN

KARTY PŁATNICZE
rodzaj karty VISA Electron Biznes
wydanie lub wznowienie karty 50,00 PLN
wydanie lub wznowienie karty dodatkowej 50,00 PLN
wydanie karty w miejsce zastrzeżonej 50,00 PLN
wypłata gotówki w bankomacie (w kraju) 5,00 PLN
wypłata gotówki w bankomacie (za granicą) 10,00 PLN
wypłata gotówki w kasie innego banku (w kraju lub za granicą) 10,00 PLN
kopia rachunku obciążeniowego 15,00 PLN
awaryjna wypłata gotówki (za granicą) równowartość 175,00 USD
przeliczenie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż EUR 2% wartości transakcji
zmiana limitu karty 5,00 PLN

BIZNESbanking
aktywacja obsługi BIZNESbanking (w tym 3 karty mikroprocesorowe i 1 czytnik) 250,00 PLN
miesięczna opłata za korzystanie z BIZNESbanking 200,00 PLN
opłata za wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej lub wymiana uszkodzonej 65,00 PLN
opłata za wydanie dodatkowego czytnika lub wymiana uszkodzonego 195,00 PLN
aktywacja obsługi poleceń zapłaty w ramach BIZNESbanking 150,00 PLN
przesłanie upoważnienia do polecenia zapłaty do innego banku 3,00 PLN
opłata za wykonanie przelewu za pośrednictwem BIZNESbanking 0,90 PLN
opłata za wykonanie polecenia zapłaty za pośrednictwem BIZNESbanking 0,90 PLN

Usługi bezpłatne: przelewy z rachunku (w tym także przelewy na ZUS i US) przez internet���przelewy wewnętrzne � realizacja
zlecenia jednorazowego, okresowego lub stałego przez internet  ��miesięczny wyciąg z rachunku ��zastrzeżenie karty ��dyspozycja
zerwania lokaty przed terminem zapadalności ��dostęp do obsługi telefonicznej  TELEdirect (z wyjątkiem transakcji realizowanych
za pomocą konsultantów)


