Tabela opłat i prowizji 1/2014
dla podmiotów gospodarczych, obowiązująca w Banku od dnia 15.01.2014 r.
Wysokość opłat

Rachunek Bieżący Noble
Otwarcie Rachunku Bieżącego Noble
Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku
Przelewy
Przelew między Rachunkami Banku (w tym wypłata środków z Lokaty)
Pozostałe przelewy
- dla kwoty poniżej 5.000 PLN
- w pozostałych przypadkach
- z lokaty na rachunek w innym banku
Przelew w systemie SORBNET* dla kwoty poniżej 1 000 000 PLN
Przelew w systemie SORBNET* dla kwoty od 1 000 000 PLN
Przelewy walutowe/zagraniczne/europejskie
Wystawienie potwierdzenia dokonania przelewu
Zlecenie stałe
Utworzenie zlecenia stałego
Zmiana zlecenia stałego
Czynność windykacyjna
Opłata za wystawiony monit papierowy***
Opłata za wystawione wezwanie do zapłaty oraz ostateczne
wezwanie do zapłaty***
Opłata za monit telefoniczny***
Opłata za monit sms***
Opłata za wizytę terenową***
Opłata za wystawienie BTE***
Opłata za windykację przez firmy zewnętrzne
Pozostałe
Opłata za wydanie zaświadczenia
Opłata za wydruk historii Rachunku w oddziale
Opłata za wydruk wyciągu z rachunku bankowego na życzenie Klienta
Opłata za dokonanie/odwołanie blokady na rachunku bankowym na
życzenie Klienta
Opłata za powiadomienie o odmowie wykonania zlecenia płatniczego:
- wysyłka listem

0 PLN
0 PLN
0 PLN
20 PLN
5 PLN
5 PLN
50 PLN
0 PLN
wg kosztów rzeczywistych**
0 PLN
0 PLN
0 PLN
25 PLN
30 PLN
8,99 PLN
1,99 PLN
110 PLN
60 PLN
Opłaty za dochodzenie wymagalnych należności Banku
przez zewnętrzną firmę windykacyjną w wysokości wg
kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie
więcej niż 17% kwoty wymagalnej należności Banku
50 PLN
0 PLN
200 PLN
50 PLN
4,99 PLN

*system SORBNET – system obsługi rachunków bankowych prowadzonych w Centrali Narodowego Banku Polskiego w którym dokonywane są
rozrachunki międzybankowe w złotych, umożliwiający dokonywanie przelewów w czasie rzeczywistym.
** Zgodnie z dokumentem obowiązującym w dniu realizacji przelewu , zawierającym informacje o warunkach realizacji przelewów walutowych/
zagranicznych i europejskich, dostępnym w Placówkach Banku.
*** Bank może prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów telefonicznych, SMS’ów) wysyłaniem pism (w postaci
monitów papierowych i wezwań do zapłaty) i wizytami terenowymi. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta. Każde kolejne
działanie jest podejmowane przez Bank nie wcześniej niż dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, za wyjątkiem sytuacji gdy
za dane działanie Bank nie pobiera opłaty. W pierwszej kolejności podejmowane są działania związane z monitoringiem telefonicznym (rozmowy
telefoniczne, SMS’y) oraz pisemnym (monity papierowe, wezwania do zapłaty), przy czym łączna suma opłat za działania związane z monitoringiem
telefonicznym i pisemnym nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 200 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego.
Jeżeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, podejmowane są kolejne działania w postaci wizyt negocjatora
terenowego – z zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie wyżej wymienione czynności nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 400 PLN
dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego. Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli ich
zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

