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1. Pakiet usług BonoPay Basic świadczonych w aplikacji na smartfony
dla osób fizycznych - obywateli
Produkty, usługi i transakcje zawarte w cenie pakietu
Opłata

Podstawowe usługi
związane z kontem

Płatności przez
BonoPay
Pozostałe usługi

BonoPay Basic

Prowadzenie pakietu usług

0,00 €

Otwarcie konta

✓

Prowadzenie konta

✓

Zamknięcie konta

✓

Internet banking do aplikacji BonoPay

✓

Elektroniczny wyciąg z konta

✓

Płatność przychodząca (transakcja wewnętrzna)

✓

Płatność wychodząca (transakcja wewnętrzna)

✓

Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej

x

Płatność przychodząca za pomocą przelewu z innego banku 1)

✓

Uwaga:
✓ Usługa jest wliczona w cenę pakietu.
x Usługa nie jest wliczona w cenę pakietu.
1) Za darmo po spełnieniu warunków.

Polityka cenowa dla pakietów usług
Podstawowe usługi związane z kontem

Opłata

Otwarcie konta

0,00 €

Prowadzenie konta

0,00 €

Zamknięcie konta

0,00 €

Internet banking do aplikacji BonoPay™

0,00 €

Elektroniczny wyciąg z konta 1)

0,00 €

Uwaga:
1) Elektroniczny wyciąg z konta jest dostępny za pośrednictwem bankowości internetowej dostępnej dla
każdego klienta.
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Operacje płatnicze
Płatności przez BonoPay™ (pomiędzy kontami klientów)

Opłata

Płatność przychodząca (transakcja wewnętrzna)

0,00 €

Płatność wychodząca (transakcja wewnętrzna)

0,00 €

Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej 1)

1,4 % z kwoty

Płatność przychodząca za pomocą przelewu z innego banku 2)

0,00 € / 0,20 €

Uwaga:
1) Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej to płatność przyjęta kartami płatniczymi MasterCard,
VISA, umożliwiająca wykonywanie transakcji przez internet. Opłata ta jest rozliczana z bonusem 10
punktów rabatowych, które otrzyma każdy nowy klient, który zarejestrował się do instytucji płatniczej
poprzez aplikację BonoPay.
2) Płatność przychodząca w formie przelewu bankowego z innego banku jest bezpłatna, płatności
o wartości poniżej 75,00 € podlegają opłacie 0,20 € za transakcję.

Wskazówka:
Kupuj bez opłat i zdobywaj bonusy
Przy płatności za pośrednictwem aplikacji BonoPay w punktach akceptacyjnych możesz zdobyć punkty
rabatowe, które następnie możesz wykorzystać na pokrycie opłat i bezpłatne prowadzenie konta.

Cennik dla osób fizycznych - obywateli | Wchodzi w życie z dniem 5.4.2019

4

2. Pakiet usług BonoPay Medium świadczonych w aplikacji mobilnej na
smartfony i w bankowości internetowej dla osób fizycznych –
obywateli
Produkty, usługi i transakcje zawarte w cenie pakietu
Opłata

Podstawowe
usługi związane z
kontem

Płatności przez
BonoPay

Płatności przez
internet banking

Pozostałe usługi

Prowadzenie pakietu usług

BonoPay Medium
0,00 €

Otwarcie konta

✓

Prowadzenie konta

✓

Zamknięcie konta

✓

Internet banking do aplikacji BonoPay

✓

Elektroniczny wyciąg z konta

✓

Płatność przychodząca (transakcja wewnętrzna)

✓

Płatność wychodząca (transakcja wewnętrzna)

✓

Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej

x

Płatność przychodząca (transakcja wewnętrzna)

✓

Płatność wychodząca (transakcja wewnętrzna)

✓

Płatność przychodząca za pomocą przelewu z innego banku 1)

✓

Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej

x

Płatność wychodząca krajowa, płatność SEPA

x

Płatność wychodząca zagraniczna

x

Płatność wychodząca na własne konto w innej walucie

x

Wpłata gotówki na konto w banku

x

Anulacja i zwrot płatności

x

Odnalezienie płatności

x

Płatność ekspresowa

x

Przeniesienie konta w walucie €

✓

Przeniesienie konta w innej walucie niż €

x

Autoryzacja SMS

x

Blokovanie prostriedkov na účte

x

Uwaga:
✓ Usługa jest wliczona w cenę pakietu.
x Usługa nie jest wliczona w cenę pakietu.
1) Za darmo po spełnieniu warunków.
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Polityka cenowa dla pakietów usług
Podstawowe usługi związane z kontem

Opłata

Otwarcie konta

0,00 €

Prowadzenie konta

0,00 €

Zamknięcie konta

0,00 €

Internet banking do aplikacji BonoPay™

0,00 €

Elektroniczny wyciąg z konta 1)

0,00 €

Uwaga:
1) Elektroniczny wyciąg z konta jest dostępny za pośrednictwem bankowości internetowej dostępnej dla
każdego klienta.

Operacje płatnicze
Płatności przez BonoPay™ (pomiędzy kontami klientów)

Opłata

Płatność przychodząca (transakcja wewnętrzna)

0,00 €

Płatność wychodząca (transakcja wewnętrzna)

0,00 €

Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej 1)

1,4 % z kwoty

Uwaga:
1) Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej to płatność przyjęta kartami płatniczymi MasterCard,
VISA, umożliwiająca wykonywanie transakcji przez internet. Opłata ta jest rozliczana z bonusem 10
punktów rabatowych, które otrzyma każdy nowy klient, który zarejestrował się do instytucji płatniczej
poprzez aplikację BonoPay.
Płatności przez bankowość internetową

Opłata

Płatność przychodząca (transakcja wewnętrzna)

0,00 €

Płatność wychodząca (transakcja wewnętrzna)

0,00 €

Płatność wychodząca krajowa, płatność SEPA

1,4 % z kwoty + 0,66 €

Płatność wychodząca zagraniczna

1,4 % z kwoty + 35,00 €

Płatność przyjęta kartą płatniczą 1)

1,4 % z kwoty

Płatność przychodząca w formie przelewu bankowego z innego banku 2)

0,00 € / 0,20 €

Płatność wychodząca na własne konto w innej walucie

2% z kwoty

Uwaga:
1) Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej to płatność przyjęta kartami płatniczymi MasterCard,
VISA, umożliwiająca wykonywanie transakcji przez internet. Opłata ta jest rozliczana z bonusem 10
punktów rabatowych, które otrzyma każdy nowy klient, który zarejestrował się do instytucji płatniczej
poprzez aplikację BonoPay.
2) Płatność przychodząca w formie przelewu bankowego z innego banku jest bezpłatna, płatności
o wartości poniżej 75,00 € podlegają opłacie 0,20 € za transakcję.
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Pozostałe usługi
Wpłata gotówki na konto w banku

Poplatok
5% z kwoty, min. 20,00 €

Anulacja i zwrot płatności

30,00 €

Odnalezienie płatności

10,00 €

Płatność ekspresowa

2% z kwoty, min. 35,00 €

Przeniesienie konta w walucie €

0,00 €

Przeniesienie konta w innej walucie niż €

50,00 €

Autoryzacja SMS

0,04 €

Zablokowanie środków na koncie

5,00 €

Postanowienia ogólne
1.1

Opłaty za konta płatnicze w walucie obcej naliczane są w danej walucie obcej, w wartościach
zaokrąglonych w stosunku do cen w €. W przypadku wypłat w walucie obcej, opłaty ustalone w €
przeliczane są na walutę obcą według kursu wymiany walut, obowiązującego w czasie świadczenia
usługi.

1.2

Wszystkie płatności wychodzące, wysłane w dniach roboczych do godziny 10:00, zostaną
zrealizowane w danym dniu roboczym. Płatności wysłane po tej godzinie zostaną zrealizowane w
następnym dniu roboczym.

1.3

Niniejszy Cennik dla osób fizycznych - obywateli zastępuje Cennik opłat – HOME – dla klientów
indywidualnych wydany przez instytucję płatniczą Payment Institution NFD a.s.. Niniejszy cennik
zaczyna obowiązywać w dniu 31.01.2019 r. i wchodzi w życie w dniu 05.04.2019.

Wskazówka:
Kupuj bez opłat i zdobywaj bonusy
Przy płatności za pośrednictwem aplikacji BonoPay w punktach akceptacyjnych możesz zdobyć punkty
rabatowe, które następnie możesz wykorzystać na pokrycie opłat i bezpłatne prowadzenie konta.

Cennik dla osób fizycznych - obywateli | Wchodzi w życie z dniem 5.4.2019

7

Cennik
Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
oraz dla osób prawnych
wydany przez instytucję płatniczą Payment Institution NFD a.s.
(obowiązuje od 31.1.2019, wchodzi w życie z dniem 5.4.2019)
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1. Pakiet usług Medium biznes świadczonych w aplikacji mobilnej na
smartfony i w bankowości internetowej dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób prawnych
Produkty, usługi i transakcje zawarte w cenie pakietu
Opłata

Podstawowe usługi
związane z kontem

Płatności przez
BonoPay

Płatności przez
Internet banking

Pozostałe usługi

Prowadzenie pakietu usług

Medium biznes
0,00 €

Otwarcie konta

✓

Prowadzenie konta

✓

Zamknięcie konta

✓

Internet banking

✓

Elektroniczny wyciąg z konta

✓

Płatność przychodząca (transakcja wewnętrzna)

✓

Płatność wychodząca (transakcja wewnętrzna)

✓

Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej

x

Płatność przychodząca (transakcja wewnętrzna)

✓

Płatność wychodząca (transakcja wewnętrzna)

✓

Płatność przychodząca za pomocą przelewu z innego banku 1)

✓

Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej

x

Płatność wychodząca krajowa, płatność SEPA

x

Płatność wychodząca zagraniczna

x

Płatność wychodząca na własne konto w innej walucie

x

Wpłata gotówki na konto w banku

x

Anulacja i zwrot płatności

x

Odnalezienie płatności

x

Płatność ekspresowa

x

Przeniesienie konta w walucie €

✓

Przeniesienie konta w innej walucie niż €

x

Autoryzacja SMS

x

Zablokowanie środków na koncie

x

Uwaga:
✓ Usługa jest wliczona w cenę pakietu.
x Usługa nie jest wliczona w cenę pakietu.
1) Za darmo po spełnieniu warunków.
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Polityka cenowa dla pakietów usług
Podstawowe usługi związane z kontem

Opłata

Otwarcie konta

0,00 €

Prowadzenie konta

0,00 €

Zamknięcie konta

0,00 €

Internet banking do aplikacji BonoPay™

0,00 €

Elektroniczny wyciąg z konta 1)

0,00 €

Uwaga:
1) Elektroniczny wyciąg z konta jest dostępny za pośrednictwem bankowości internetowej dostępnej dla
każdego klienta.

Operacje płatnicze
Płatności przez BonoPay™ (pomiędzy kontami klientów)

Opłata

Płatność przychodząca (transakcja wewnętrzna)

0,00 €

Płatność wychodząca (transakcja wewnętrzna)

0,00 €

Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej 1)

1,4 % zo sumy

Uwaga:
1) Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej to płatność przyjęta kartami płatniczymi MasterCard,
VISA, umożliwiająca wykonywanie transakcji przez internet. Opłata ta jest rozliczana z bonusem 10
punktów rabatowych, które otrzyma każdy nowy klient, który zarejestrował się do instytucji płatniczej
poprzez aplikację BonoPay.
Płatności przez bankowość internetową

Opłata

Płatność przychodząca (transakcja wewnętrzna)

0,00 €

Płatność wychodząca (transakcja wewnętrzna)

0,00 €

Płatność wychodząca krajowa, płatność SEPA

1,4 % zo sumy + 0,66 €

Płatność wychodząca zagraniczna

1,4 % zo sumy + 35,00 €

Płatność przyjęta kartą płatniczą 1)

1,4 % zo sumy

Płatność przychodząca w formie przelewu bankowego z innego banku 2)

0,00 € / 1,00 €

Płatność wychodząca na własne konto w innej walucie

2% zo sumy

Uwaga:
1) Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej to płatność przyjęta kartami płatniczymi MasterCard,
VISA, umożliwiająca wykonywanie transakcji przez internet. Opłata ta jest rozliczana z bonusem 10
punktów rabatowych, które otrzyma każdy nowy klient, który zarejestrował się do instytucji płatniczej
poprzez aplikację BonoPay.
2) Płatność przychodząca w formie przelewu bankowego z innego banku jest bezpłatna, płatności o
wartości poniżej 75,00 € podlegają opłacie 1,00 € za transakcję.
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Pozostałe usługi
Wpłata gotówki na konto w banku

Opłata
5% z kwoty, co najmniej 20,00 €

Anulacja i zwrot płatności

30,00 €

Odnalezienie płatności

10,00 €

Płatność ekspresowa

2% z kwoty, co najmniej 35,00 €

Przeniesienie konta w walucie €

0,00 €

Przeniesienie konta w innej walucie niż €

50,00 €

Autoryzacja SMS

0,04 €

Zablokowanie środków na koncie

5,00 €

Postanowienia ogólne
1.1

Opłaty za konta płatnicze w walucie obcej naliczane są w danej walucie obcej, w wartościach
zaokrąglonych w stosunku do cen w €. W przypadku wypłat w walucie obcej, opłaty ustalone w €
przeliczane są na walutę obcą według kursu wymiany walut, obowiązującego w czasie świadczenia
usługi.

1.2

Wszystkie płatności wychodzące, wysłane w dniach roboczych do godziny 10:00, zostaną
zrealizowane w danym dniu roboczym. Płatności wysłane po tej godzinie zostaną zrealizowane w
następnym dniu roboczym.

1.3

Niniejszy Cennik dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób
prawnych – zastępuje Cennik opłat – Merchant - eshopy wydany przez instytucję płatniczą
Payment Institution NFD a.s.. Niniejszy Cennik dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oraz dla osób prawnych zaczyna obowiązywać w dniu 31.01.2019 r. i wchodzi w życie
w dniu 05.04.2019.
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2. Pakiet usług Profi biznes świadczonych w aplikacji mobilnej na
smartfony i w bankowości internetowej dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób prawnych
Produkty, usługi i transakcje zawarte w cenie pakietu
Opłata

Podstawowe usługi
związane z kontem

Płatności przez
Internet banking

Vedenie balíka služieb

Pozostałe usługi

0,00 €

Otwarcie konta

✓

Prowadzenie konta

✓

Zamknięcie konta

✓

Internet banking

✓

Elektroniczny wyciąg z konta

✓

Płatność przychodząca (transakcja wewnętrzna)

✓

Płatność wychodząca (transakcja wewnętrzna)

✓

Płatność przychodząca za pomocą przelewu z innego banku

x

Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej

x

Płatność wychodząca krajowa, płatność SEPA 1)

Płatności przez
terminal BonoPay

Profi biznes

10 transakcji

Płatność wychodząca zagraniczna

x

Płatność wychodząca na własne konto w innej walucie

x

Płatność przychodząca przyjęta z terminalu BonoPay

x

Anulowanie płatności z terminalu BonoPay

✓

Wpłata gotówki na konto w banku

x

Anulacja i zwrot płatności

x

Odnalezienie płatności

x

Płatność ekspresowa

x

Przeniesienie konta w walucie €

✓

Przeniesienie konta w innej walucie niż €

x

Autoryzacja SMS

x

Blokovanie prostriedkov na účte

x

Uwaga:
✓ Usługa jest wliczona w cenę pakietu.
x Usługa nie jest wliczona w cenę pakietu.
1) Za darmo po spełnieniu warunków.
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Polityka cenowa dla pakietów usług
Podstawowe usługi związane z kontem

Opłata

Otwarcie konta

0,00 €

Prowadzenie konta

0,00 €

Zamknięcie konta

0,00 €

Elektroniczny wyciąg z konta 1)

0,00 €

Uwaga:
1) Elektroniczny wyciąg z konta jest dostępny za pośrednictwem bankowości internetowej dostępnej dla
każdego klienta.

Operacje płatnicze
Płatności przez terminal BonoPay
Płatność przychodząca przyjęta za pomocą terminalu BonoPay

Opłata
zgodnie z umową

Anulowanie płatności z terminalu BonoPay

0,00 €

Platby cez Internetbanking

Opłata

Płatność przychodząca (transakcja wewnętrzna)

0,00 €

Płatność wychodząca (transakcja wewnętrzna)

0,00 €

Płatność przychodząca w formie przelewu bankowego z innego banku

1,00 €

Płatność przyjęta kartą płatniczą 1)
Płatność wychodząca krajowa, płatność SEPA 2)
Płatność wychodząca zagraniczna
Płatność wychodząca na własne konto w innej walucie

1,4 % z kwoty
0,00 € / 1,4 % z kwoty + 0,66 €
1,4 % z kwoty + 35,00 €
2% z kwoty

Uwaga:
1) Płatność przychodząca za pomocą karty płatniczej to płatność przyjęta kartami płatniczymi
MasterCard, VISA, umożliwiająca wykonywanie transakcji przez internet. Opłata ta jest rozliczana z
bonusem 10 punktów rabatowych, które otrzyma każdy nowy klient, który zarejestrował się do instytucji
płatniczej poprzez aplikację BonoPay.
2) Płatność wychodząca jest bezpłatna po spełnieniu warunków do uzyskania zniżki na opłaty podanych w
Ogólnych Warunkach Handlowych Payment Institution NFD a.s. dla zastosowania bonusów (https://
www.pay-institution.eu/PL/files/9/download).

Cennik dla osób prawnych | Wchodzi w życie z dniem 5.4.2019

13

Pozostałe usługi
Wpłata gotówki na konto w banku

Opłata
5% z kwoty, co najmniej 20,00 €

Anulacja i zwrot płatności

30,00 €

Odnalezienie płatności

10,00 €

Płatność ekspresowa

2% z kwoty, min. 35,00 €

Przeniesienie konta w walucie €

0,00 €

Przeniesienie konta w innej walucie niż €

50,00 €

Autoryzacja SMS

0,04 €

Zablokowanie środków na koncie

5,00 €

Postanowienia ogólne
1.1

Opłaty za konta płatnicze w walucie obcej naliczane są w danej walucie obcej, w wartościach
zaokrąglonych w stosunku do cen w €. W przypadku wypłat w walucie obcej, opłaty ustalone w €
przeliczane są na walutę obcą według kursu wymiany walut, obowiązującego w czasie świadczenia
usługi.

1.2

Wszystkie płatności wychodzące, wysłane w dniach roboczych do godziny 10:00, zostaną
zrealizowane w danym dniu roboczym. Płatności wysłane po tej godzinie zostaną zrealizowane w
następnym dniu roboczym.

1.3

Niniejszy Cennik dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób
prawnych – zastępuje Cennik opłat – Merchant - eshopy wydany przez instytucję płatniczą
Payment Institution NFD a.s.. Niniejszy Cennik dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oraz dla osób prawnych zaczyna obowiązywać w dniu 31.01.2019 r. i wchodzi w życie
w dniu 05.04.2019.
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Payment Institution NFD a.s., z siedzibą w Rep. Słowackiej, ul.
Popradská 17/670, Stará Ľubovňa, 064 01, REGON: 46 847 162

