Dokument dotyczący opłat

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:
Nazwa rachunku:
Data:






Credit Agricole Bank Polska S.A.
Visa Auchan
2019-07-03

Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z
rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne
rachunki.
Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym
rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą
Państwo znaleźć w:
- Regulamin Karty kredytowej Visa Auchan,
- Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Oney
- Tabela oprocentowania dla kart kredytowych Oney
Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
0 zł

Prowadzenie rachunku
Usługa bankowości
telefonicznej
Usługa bankowości
elektronicznej

0 zł
0 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu

Polecenie zapłaty
Zlecenie stałe

Wypłata środków w formie przelewu
Przelewu z Rachunku karty – opcja
„Rachunki z kartą”
• w serwisie internetowym Oney24.pl
• w Serwisie telefonicznym Oney oraz
Punkcie Kredytowym Oney
Ustanowienie i realizacja spłaty
automatycznej z rachunku Banku lub
zmiana wariantu
Usługa nie jest dostępna

3,99% min. 5 zł

0 zł
1% min. 3 zł
0 zł

Karty i gotówka
Wypłata gotówki

Wypłata gotówki w Punkcie Doradztwa
Finansowego Oney

1

3,99% min. 5 zł

Wypłata gotówki z bankomatów w kraju
lub za granicą
Wpłata gotówki
Użytkowanie karty kredytowej Wydanie i korzystanie z karty głównej
• opłata roczna dla sumy
zaksięgowanych transakcji kartą, w
formie przelewu lub kuponem za
poprzedni rok poniżej 4 800 zł
• opłata roczna dla sumy
zaksięgowanych transakcji za poprzedni
rok wynoszącej min. 4 800 zł (w
przypadku terminowej spłaty zadłużenia)
Wydanie i korzystanie z karty
dodatkowej – opłata roczna
Wydanie duplikatu karty
Użytkowanie karty debetowej Usługa nie jest dostępna

4,9% min. 10 zł
0 zł

24 zł

0 zł

14 zł
24 z

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Kredyt w rachunku bieżącym

Usługa nie jest dostępna

Inne usługi
Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych
Wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku
płatniczym
Powiadamianie SMS

Wyciągi z Rachunku karty

0 zł

Wydanie zaświadczenia o spłacie
kredytu / opinii bankowej

10 zł

Usługa nie jest dostępna
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