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• Niniejszy dokument informuje o opłatach za korzystanie z głównych usług powiązanych z 

rachunkiem płatniczym. Pomoże Ci on porównać te opłaty z opłatami za korzystanie z innych 

rachunków. 

• Opłaty mogą obowiązywać również za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem, które nie 

zostały tu wymienione. Pełne informacje można znaleźć w bieżącym cenniku. 

• Słowniczek terminów używanych w tym dokumencie jest dostępny bezpłatnie. 

 

Usługa Opłata 

Usługi ogólne związane z rachunkiem 

Posiadanie rachunku płatniczego  

[Konto Standardowe WU+] 
Zawiera pakiet usług obejmujący: 

Bezpłatne utrzymanie konta, aplikację WU+, 
elektroniczne wyciągi z konta, 1 konto do 
realizacji celów,, 1 carta di debito virtuale Visa 
Platinum, 1 bezpłatne wypłaty z bankomatów (z  
fizyczna karta debetowa Visa), 10 bezpłatnych 
przekazów z konta WU+ na konto WU+, 10 
bezpłatnych wychodzących przelewów 
bankowych SEPA i wszystkie zapisy księgowe. 

 
Usługi wykraczające poza te ilości będą rozliczane 
oddzielnie. 

 

Miesięcznie                                      0.00 PLN 

Całkowita opłata roczna             0.00 PLN 

Płatności (bez kart) 

Przelew bankowy [wychodzący] 

Przelew bankowy [przychodzący SWIFT] 

Przelew bankowy w strefie SEPA [przychodzący] 

Przelew bankowy w strefie SEPA [wychodzący] 

Wewnętrzny przelew bankowy 

Przelew walutowy 
 

WU+ App 2.00 PLN 
WU+ App [Opłata w zależności od waluty] 
WU+ App 0.00 PLN 
WU+ App 2.00 PLN 
WU+ App 0.00 PLN 
WU+ App 0.00 PLN 
        [Spread walutowy zgodnie z cennikiem] 
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Dokument informacyjny o opłatach   



 

Karty i gotówka 
  

Wydanie karty płatniczej [Visa Debit 
Platinum Card] 
Obsługa karty debetowej 
Obsługa karty kredytowej 
Transgraniczne transakcje bezgotówkowe 
kartą debetową do płatności 
bezgotówkowych 
Transgraniczne transakcje gotówkowe 
kartą debetową 
Wypłata środków pieniężnych 
 
Umieszczenie gotówki [w uczestniczących 
agencjach Western Union] 
 

Opłata za dostawę 
 
 
 
 
 
Wypłata z bankomatu w 
strefie euro     
Wypłata z bankomatu    
poza strefą euro 
Wypłata z bankomatu w 
Polsce            
 

15.00 PLN 

0.00 PLN 
Usługa niedostępna 
2% FX rate spread 

 
                    0.00 PLN 

 
3.00 PLN             

 
                  3.00 PLN 
                10.00 PLN 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane 

Usługa kredytu w rachunku bieżącym 

 

Usługa niedostępna 

 

Inne usługi 

Powiadomienie SMS 
Przygotowanie wyciągu bankowego 
 
Wystawianie certyfikatu do posiadanego 
rachunku płatniczego 
Bankowość telefoniczna 
Bankowość elektroniczna 
Zlecenie stałe 

 

Usługa niedostępna 
Elektroniczne                                   0.00 PLN 
                                                       10.00 PLN 
 0.00 PLN 

 
Usługa niedostępna 

0.00 PLN 
Usługa niedostępna 
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