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WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
(wprowadzonej w Idea Bank S.A. dnia 14.05.2019)

W związku z ujednoliceniem TOiP, ujednoliciliśmy również stawki. Ceny zostały zaokrąglone do pełnych złotych - wzrost o 0,01 PLN przy każdej opłacie. Dla 
Konta Walutowego prowadzonego w walucie EUR, Konta Premium zmiany zostały wprowadzone na podstawie § 66 ust. 5 lit. a) aktualnie obowiązującego 
„Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea 
Bank S.A. dla klientów indywidualnych”.
Począwszy od dnia 1 października 2019 r., Bank nie będzie miał możliwości dokonywania rozliczeń transakcji w walucie obcej, w związku z tym, wycofujemy 
z oferty rachunki walutowe, z wyłączeniem EUR, oraz transakcje w innych walutach niż PLN i EUR.
Podstawy prawne wyszczególnione poniżej zawarte są w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz 
wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych”.

Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od 18.11.2019 r. 

Zmiany wspólne dla kont:

W aktualnej sprzedaży i wycofanych z oferty Banku 

Rodzaj czynności Zakres zmian, podstawa prawna Dotychczasowe brzmienie Nowe brzmienie

Polecenie przelewu SEPA 
realizowane do odbiorcy 
poza EOG** - SWIFT – tryb 
ekspresowy; do wskazanych 
kosztów Bank może doliczyć 
prowizje banków pośredni-
czących, o  ile takie są po-
brane

Brak możliwości dalszego świadczenia usługi Bankowość telefoniczna/ Oddział Banku
0,25% min 50,00 max. 200,00 PLN

n/d

Polecenie przelewu w  wa-
lucie obcej – SWIFT – tryb 
zwykły; do wskazanych kosz-
tów Bank może doliczyć pro-
wizje banków pośredniczą-
cych, o ile takie są pobrane

Brak możliwości dalszego świadczenia usługi Bankowość elektroniczna/ mobilna
0,25% min. 30 PLN max. 90,00 PLN

Bankowość telefoniczna/ Oddział Banku
0,25% min. 30 PLN max. 100,00 PLN

n/d

Polecenie przelewu w  wa-
lucie obcej – SWIFT – tryb 
przyspieszony; do wskaza-
nych kosztów Bank może 
doliczyć prowizje banków 
pośredniczących, o  ile takie 
są pobrane

Brak możliwości dalszego świadczenia usługi Bankowość telefoniczna/ Oddział Banku
0,25% min 40,00 max. 150,00 PLN

n/d

Polecenie przelewu w  wa-
lucie obcej – SWIFT – tryb 
ekspresowy; do wskazanych 
kosztów Bank może doliczyć 
prowizje banków pośredni-
czących, o  ile takie są po-
brane

Brak możliwości dalszego świadczenia usługi Bankowość telefoniczna/ Oddział Banku
0,25% min 50,00 max. 200,00 PLN

n/d

Polecenie przelewu – prze-
lew międzynarodowy 
(w  innej walucie niż Euro) 
– SWIFT – tryb zwykły; do 
wskazanych kosztów Bank 
może doliczyć prowizje ban-
ków pośredniczących, o  ile 
takie są pobrane

Doprecyzowanie zapisu

Na podstawie § 66 ust. 5 lit. h  Regulaminu
Wprowadzenie, zmiana lub uchylenie  po-
wszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów 
wydawanych przez właściwe urzędy lub organy 
administracji publicznej, wydania orzeczeń są-
dowych, o ile w ich wyniku i celu dostosowania 
się do nich, konieczna stała się zmiana posta-
nowień Tabeli Opłat i Prowizji.

Polecenie przelewu – przelew między-
narodowy (w  innej walucie niż Euro) 
– SWIFT – tryb zwykły; do wskazanych 
kosztów Bank może doliczyć prowizje 
banków pośredniczących, o  ile takie są 
pobrane

Polecenie przelewu – przelew mię-
dzynarodowy w  PLN – SWIFT – 
tryb zwykły; do wskazanych kosz-
tów Bank może doliczyć prowizje 
banków pośredniczących, o ile takie 
są pobrane



Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, 

REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).

Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

 801 999 111
T: +48 22 101 10 10 
kontakt@ideabank.pl 

Jesteśmy firmą, która obsługuje 300 tysięcy firm2/3

1908221601

Polecenie przelewu – przelew 
międzynarodowy (w  innej 
walucie niż Euro) – SWIFT – 
tryb przyspieszony; do wska-
zanych kosztów Bank może 
doliczyć prowizje banków 
pośredniczących, o  ile takie 
są pobrane

Brak możliwości dalszego świadczenia usługi Bankowość telefoniczna/ Oddział Banku
0,25% min 40,00 max. 150,00 PLN

n/d

Polecenie przelewu – przelew 
międzynarodowy (w  innej 
walucie niż Euro) – SWIFT 
– tryb ekspresowy; do wska-
zanych kosztów Bank może 
doliczyć prowizje banków 
pośredniczących, o  ile takie 
są pobrane

Brak możliwości dalszego świadczenia usługi Bankowość telefoniczna/ Oddział Banku
0,25% min 50,00 max. 200,00 PLN

n/d

Opłata za odzyskanie kwoty 
transakcji płatniczej wykona-
nej z użyciem nieprawidłowe-
go unikatowego identyfika-
tora (numeru rachunku)

Z wyłączeniem rachunku:
- walutowego
- Idea Saver/ Konto ZOŚKA

Dodanie usługi

Na podstawie: § 66 ust. 5 lit. e Regulaminu
Wprowadzenie nowych usług lub produktów, 
z  tym że zmiana w Tabeli Opłat i Prowizji bę-
dzie dotyczyła jedynie tych nowych usług lub 
produktów, korzystanie z  nich nie będzie dla 
Posiadacza Rachunku obowiązkowe, a  nieko-
rzystanie nie będzie wiązało się dla Posiadacza 
Rachunku z kosztami.

n/d Bankowość elektroniczna/ mobilna
30,00 PLN

Bankowość telefoniczna
30,00 PLN

Szczegółowy wykaz zmian dla poszczególnych rodzajów kont:

Konto Walutowe 

Rodzaj czynności Zakres zmian, podstawa prawna Dotychczasowe brzmienie Nowe brzmienie

Polecenie przelewu SEPA 
realizowane do odbiorcy na 
obszarze EOG

Zmiana wysokości opłaty

Na podstawie: § 66 ust. 5 lit. a Regulaminu
Zmiana któregokolwiek wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego 
przez Główny Urząd Statystyczny o co najmniej 
0,2 punktu procentowego w stosunku o wskaź-
nika ogłoszonego przez Główny Urząd Staty-
styczny za analogiczny okres roku poprzednie-
go, jeżeli zmiana ta miała miejsce nie później 
niż 4 miesiące przed ogłoszeniem przez Bank 
zmiany Tabeli Opłat i Prowizji.

Bankowość elektroniczna/ mobilna
0,00 PLN/3,99 PLN *

Bankowość telefoniczna/ Oddział Banku
0,00 PLN/4,99 PLN*

*Opłata 0,00 PLN za pierwsze 2 pole-
cenia przelewu z Rachunku zrealizowane 
w danym miesiącu kalendarzowym.

Bankowość elektroniczna/ mobilna
4,00 PLN

Bankowość telefoniczna/ Oddział 
Banku
 5,00 PLN

Konto IDEALNE

Rodzaj czynności Zakres zmian, podstawa prawna Dotychczasowe brzmienie Nowe brzmienie

Polecenie przelewu - Express 
Elixir

Zmiana wysokości opłaty 

Na podstawie: § 66 ust. 5 lit. a Regulaminu
Zmiana któregokolwiek wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego 
przez Główny Urząd Statystyczny o co najmniej 
0,2 punktu procentowego w stosunku o wskaź-
nika ogłoszonego przez Główny Urząd Staty-
styczny za analogiczny okres roku poprzednie-
go, jeżeli zmiana ta miała miejsce nie później 
niż 4 miesiące przed ogłoszeniem przez Bank 
zmiany Tabeli Opłat i Prowizji.

Bankowość elektroniczna/ mobilna
0,00 PLN/ 3,50 PLN*

*Opłata 0,00 PLN za pierwsze 2 pole-
cenia przelewu z Rachunku zrealizowane 
w danym miesiącu kalendarzowym.

Bankowość elektroniczna/ mobilna
3,50 PLN
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Polecenie przelewu SEPA 
realizowane do odbiorcy na 
obszarze EOG

Zmiana wysokości opłaty

Na podstawie: § 66 ust. 5 lit. a Regulaminu
Zmiana któregokolwiek wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego 
przez Główny Urząd Statystyczny o co najmniej 
0,2 punktu procentowego w stosunku o wskaź-
nika ogłoszonego przez Główny Urząd Staty-
styczny za analogiczny okres roku poprzednie-
go, jeżeli zmiana ta miała miejsce nie później 
niż 4 miesiące przed ogłoszeniem przez Bank 
zmiany Tabeli Opłat i Prowizji.

Bankowość elektroniczna/ mobilna
0,00 PLN/4,00 PLN *

Bankowość telefoniczna/ Oddział Banku
0,00 PLN/5,00 PLN*

*Opłata 0,00 PLN za pierwsze 2 pole-
cenia przelewu z Rachunku zrealizowane 
w danym miesiącu kalendarzowym.

Bankowość elektroniczna/ mobilna
4,00 PLN

Bankowość telefoniczna/ Oddział 
Banku
 5,00 PLN

Sprawdzenie salda w banko-
macie

Zmiana wysokości opłaty

Na podstawie: § 66 ust. 5 lit. a Regulaminu
Zmiana któregokolwiek wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego 
przez Główny Urząd Statystyczny o co najmniej 
0,2 punktu procentowego w stosunku o wskaź-
nika ogłoszonego przez Główny Urząd Staty-
styczny za analogiczny okres roku poprzednie-
go, jeżeli zmiana ta miała miejsce nie później 
niż 4 miesiące przed ogłoszeniem przez Bank 
zmiany Tabeli Opłat i Prowizji.

0,00 PLN / 2,50 PLN*

*Opłata dotyczy Posiadaczy Rachun-
ków, którzy zawarli umowę o  rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto 
Idealne oraz umowy o  debetową kar-
tę płatniczą do tego rachunku po dniu 
04.01.2013r.

2,50 PLN


