ZAŁĄCZNIK
Dokument zawierający informacje na
temat opłat

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Sogexia S.A.
Nazwa konta: rachunek płatniczy
Data: 16/08/2021


Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym. Umożliwi on





Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Miesięczna opłata za rachunek

Brak opłat

Opłata za brak aktywności
a) Opłata za brak aktywności będzie
naliczana co miesiąc po upływie
dziewięciu (9) miesięcy
nieaktywności w miarę dostępnych
środków.

3,00 EUR

b) Opłata zostanie naliczona również
po 12 miesiącach od zamknięcia
konta.
Odsetki od kredytu (stopa ujemna)
Stosuje się, jeżeli średnie saldo
rachunku jest większe lub równe sto
pięćdziesiąt tysięcy euro w
poprzednim miesiącu. Obciążenie
następuje co miesiąc z dołu.

-0,05%

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)

1

Otrzymywanie pieniędzy przelewem
Z wyłączeniem wszelkich opłat, które
mogą być zastosowane przez bank
wydający przelew

Klient-konsument

Klient profesjonalny

Kwota

Opłaty

Kwota

Opłaty

< 11 000 EUR

2,00%

< 55 000 EUR

1,25%

≥ 11 000 EUR

1,25%

≥ 55 000 EUR

1,00%

≥ 55 000 EUR

1,00%

≥ 150 000 EUR

0,80%

≥ 150 000 EUR

0,80%

≥ 300 000 EUR

0,60%

≥ 300 000 EUR

0,60%

≥ 750 000 EUR

0,45%

≥ 750 000 EUR

0,45%

≥ 1 500 000 EUR

0,30%

≥ 1 500 000 EUR

0,30%

≥ 3 000 000 EUR

0,20%

≥ 3 000 000 EUR

0,20%

Przekazywanie pieniędzy przelewem
Z wyłączeniem wszelkich opłat, które
mogą być zastosowane przez bank
otrzymujący przelew

Brak opłat

Otrzymywanie pieniędzy z innego
konta Sogexia

Brak opłat

Przekazywanie pieniędzy na inne
konto Sogexia

Brak opłat

Zasilanie konta za pomocą karty
kredytowej lub debetowej

2,50%

Karty i gotówka
Wydanie i wymiana karty plastikowej
Zawiera również dodatkowe karty
Wydanie i wymiana metalowej karty
Zawiera również dodatkowe karty
Miesięczna opłata za zarządzanie
kartą metalową
Obowiązuje od siódmego miesiąca
po aktywacji karty
Wypłata gotówki kartą plastikową

9,90 EUR, jeśli masz konto osobiste
14,90 EUR, jeśli masz konto firmowe

70 EUR

10 EUR

1,00 EUR, jeśli masz konto osobiste

2

3,00 EUR, jeśli masz konto firmowe
Wypłata gotówki kartą metalową

Brak opłat

Płatności w euro (EUR)

Brak opłat

Płatności w walutach innych niż euro
(EUR) za pomocą karty plastikowej

2,95%

Płatności w walutach innych niż euro
(EUR) za pomocą karty metalowej

Brak opłat

Sprawdzenie salda za pomocą karty
w bankomacie

0,25 EUR

Odrzucenie transakcji kartą
Opłata pobierana w przypadku
odrzucenia transakcji przez
bankomat lub przez sprzedawcę jako
punkt sprzedaży
Przypomnienie kodu PIN do karty

0,25 EUR

1,50 EUR
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