des Zahl u n g sdienstleisters

Fee Information Document

Name of the account provider: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal“)
Account name: PayPal Personal Account (Poland)
Date: 21 October 2019
• This document informs you about the fees for using the main services linked to the payment
account. It will help you compare these fees with those of other accounts.
• Fees may also apply for using services linked to the account which are not listed here. Full
information is available in Schedule 1 of the PayPal User Agreement.
• A glossary of the terms used in this document is available free of charge.

Service

General account services

Fee

Maintaining the account

Payments (excluding cards)
Credit transfer 1

SEPA credit transfer1

1

0,00 PLN
Sending money as a commercial
transaction (i.e. as a payment for
goods and services) in PLN in Poland*

0,00 PLN

Sending money in a foreign currency as
a personal transaction (i.e. not as
payment for goods or services) in PLN
Poland*

0,00 PLN

Sending money as a commercial
transaction (i.e. as a payment for
goods and services) in EUR to countries
in the Single Payment Area (SEPA)
zone*

0,00 PLN

Sending money in a foreign currency as
a personal transaction (i.e. not as
payment for goods or services) in EUR
to the countries in the Single Payment
Area (SEPA) zone *

0,00 PLN

Money can only be sent from one PayPal account to another PayPal account. It is not possible
to send money from a PayPal account to a third party’s bank account.

Internal credit transfer1

Sending money as a commercial
transaction (i.e. as a payment for
goods and services) in Poland*

0,00 PLN

Sending money as a personal
transaction (i.e. not as payment for
goods or services) in Poland*

0,00 PLN

Sending money as a commercial
transaction (i.e. as a payment for
goods and services) to USA, Canada,
Aland Islands, Denmark, Faroe Islands,
Finland, Greenland, Iceland, Norway,
Sweden, Austria, Belgium, Channel
Islands, Cyprus, Estonia, France
(including French Guiana, Guadeloupe,
Martinique, Reunion and Mayotte),
Germany , Gibraltar, Greece, Ireland,
Isle of Man, Italy , Luxembourg, Malta,
Monaco, Montenegro, Netherlands,
Portugal, San Marino, Slovakia,
Slovenia, Spain, United Kingdom,
Vatican City State, Albania, Andorra,
Belarus, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Czech Republic,
Georgia, Hungary, Kosovo, Latvia,
Liechtenstein, Lithuania, Macedonia,
Moldova,
Romania,
Russian
Federation,
Serbia,
Switzerland,
Ukraine*

0,00 PLN

Sending money as a personal
transaction (i.e. not as payment for
goods or services) to USA, Canada,
Aland Islands, Denmark, Faroe Islands,
Finland, Greenland, Iceland, Norway,
Sweden, Austria, Belgium, Channel
Islands, Cyprus, Estonia, France
(including French Guiana, Guadeloupe,
Martinique, Reunion and Mayotte),
Germany , Gibraltar, Greece, Ireland,
Isle of Man, Italy , Luxembourg, Malta,
Monaco, Montenegro, Netherlands,
Portugal, San Marino, Slovakia,
Slovenia, Spain, United Kingdom,
Vatican City State, Albania, Andorra,
Belarus, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Czech Republic,
Georgia, Hungary, Kosovo, Latvia,
Liechtenstein, Lithuania, Macedonia,
Moldova,
Romania,
Russian
Federation,
Serbia,
Switzerland,
Ukraine*

9,99 PLN

Credit transfer in a foreign
currency

Sending money as a commercial
transaction a commercial transaction
(i.e. as a payment for goods and
services) to all other countries* ^

0,00 PLN

Sending money as a personal
transaction (i.e. not as payment for
goods or services) to all other countries*
^

19,99 PLN

Sending money as a commercial
transaction (i.e. as a payment for
goods and services) in currencies other
than EUR and PLN in Poland *
Sending money in a foreign currency as
a personal transaction (i.e. not as
payment for goods or services) in
currencies other than EUR and PLN in
Poland *
*If PayPal performs a currency
conversion for you, the following
additional currency conversion fee:
For
currency
conversions that
occur within your
PayPal account
outside
and/or
prior
to
a
personal
or
commercial
transaction (“In
Account”)
(converting
balances to other
currencies before
withdrawal
for
example), as well
as
for
transactions
involving
a
currency
conversion
for
which the seller
has agreed to
bear
the
conversion fee:
For all other
transactions
involving
a
currency
conversion and

3.0% above the
base exchange
rate (to form the
transaction
exchange rate)

4.0% above the
base exchange
rate (to form the
transaction
exchange rate).

0,00 PLN

0,00 PLN

for which the
seller has not
agreed to bear
the conversion
fee:

Standing order

Service not available

Direct debit

Service not available

SMS notification

Service not available

Preparation of a statement of
payment transactions 2

Service not available

Issuing a certificate on the
payment account held

Service not available

Telephone banking service

Service not available

Electronic banking service

Cards and cash

0,00 PLN

Issuing a payment card

Service not available

Providing a debit card

Service not available

Providing a credit card

Service not available

Cross-border payment
transaction using a debit card
for non-cash payments

Service not available

Cross-border payment
transaction using a debit card
for cash payments

Service not available

Cash deposit

Service not available

Cash withdrawal

Service not available

Overdrafts and related services
Credit in the payment account

2

Service not available

The statement can only be prepared in case the user is unable to retrieve statement of payment
transactions from its PayPal Account due to technical error or closure of its PayPal Account. In
such cases the service is free.
^ Subject to service availability for the recipient registered in the given country

Glossary of the Terms
used in the Fee Information Document
Service
Credit in a payment account

Definition
A service referred to in Article 2 item 16b of the Act
of 19 August 2011 on payment services.

Credit transfer

A service referred to in art. 3 par. 4 Act of 19 August
2011 on payment services, excluding the internal
credit transfer, SEPA credit transfer and credit transfer
in a foreign currency.

SEPA credit transfer

A service initiated by the payer consisting in enabling
the transfer of funds in Euro, from the payer's payment
account to the payee's payment account, if both or one
of the service providers are active in the Single Euro
Payments Area (SEPA).

Internal credit transfer

A service initiated by the payer consisting in enabling
the transfer of funds between payment accounts held
by the same service provider.

Credit transfer in a foreign currency

A service initiated by the payer to allow the transfer of
funds from the payer's domestic payment account with
the service provider to the payment account with the
service provider's domestic payment account in a
currency other than Polish zloty and Euro.

Direct debit

A service referred to in Article 3(2) of the Act of 19
August 2011 on payment services.

SMS notification

A service of transmitting messages concerning a
payment account by means of text messages.

Maintaining the account

A service of maintaining a payment account for the
consumer, enabling the safekeeping of consumer’s
funds and the execution of payment transactions,
together with the service of opening or closing a
consumer's payment account.

Preparation of a statement of payment A service initiated by the payer to prepare a statement
transactions
of transactions made within the payment account in a

given period, on paper or in electronic form, by the
service provider of the payment account.
Cross-border payment transaction using A service of executing non-cash payment transactions
a debit card for non-cash payments
using a debit card on the territory of another Member
State,
with the physical use of the card and without the
physical use of the card.
Cross-border payment transaction using A service of withdrawing funds from a consumer's
payment account on the territory of another Member
a debit card for cash payments
State
by means of a device enabling such a withdrawal to be
made or at the service provider's premises.
Issuing a payment card

A service of issuing a payment card referred to in
Article 2(15a) of the Act of 19 August 2011 on
payment services.

Providing a debit card

A service enabling a payer to use a debit card referred
to in Art. 2 (15a) of the Act of 19 August 2011 on
payment services if the amount of each transaction
made with the use of the card is debited to the payment
account of the payer.

Providing a credit card

A service enabling a payer to use a credit card referred
to in Article 2(15a) of the Act of 19 August 2011 on
payment services if the amount of each transaction
made with the card reduces the established credit limit
of the payer.

Issuing a certificate on the payment A service of issuing a certificate with information on
account held
the payment account or services provided to the
consumer by the service provider of the payment
account.
Cash withdrawal

A service of enabling cash withdrawal from a
consumer's payment account via a device enabling
such cash withdrawal or at the service provider's
premises.

Cash deposit

A service of enabling cash deposit into a consumer's
payment account via a device enabling such cash
deposit or at the service provider's premises.

Telephone banking service

A service of accessing a payment account by telephone
through the use of the service provider's hotline,
enabling, in particular, verification of the balance of
the payment account or placing another type of
instruction regarding the payment account.

Electronic banking service

A service of accessing a payment account via the
Internet, enabling verification of the balance of the
payment account, change of limits for non-cash
payments and debit card transactions or placing
another type of instruction regarding the payment
account.

Standing order

A service initiated by the payer to cyclically transfer
money in the determined amount from the payer's
payment account to the payee's payment account.
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Dokument dotyczący opłat

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
(„PayPal“)
Nazwa rachunku: Konto osobiste
Data: 21 października 2019
• 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 Załącznik 1 do Umowy z Użytkowaniem usługi PayPal.
• Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku
płatniczego

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu1
Przesyłanie środków pieniężnych w
PLN w Polsce jako transakcji
komercyjnej (tj. jako zapłaty za towary
lub usługi)*

Polecenie przelewu SEPA 1

0,00 PLN

0,00 PLN

Przesyłanie środków pieniężnych w
PLN w Polsce jako transakcji
prywatnej (tj. nie jako zapłaty za towary
lub usługi)*

0,00 PLN

Przesyłanie środków pieniężnych w
EUR na obszarze jednolitego obszaru
płatności w Euro (SEPA) jako
transakcji komercyjnej (tj. jako
zapłaty za towary lub usługi)*

0,00 PLN

Przesyłanie środków pieniężnych w
EUR na obszarze jednolitego obszaru
płatności w Euro (SEPA) jako

0,00 PLN

1

Środki pieniężne mogą być wysyłane tylko z jednego konta PayPal na inne konto PayPal. Nie
można wysyłać środków pieniężnych z konta PayPal na konto bankowe osoby trzeciej.
^ Może zostać naliczona Oplata za przeliczenie waluty.

transakcji prywatnej (tj. nie jako
zapłaty za towary lub usługi)*
Polecenie przelewu
wewnetrznego 1

Przesyłanie środków pieniężnych w
Polsce jako transakcji komercyjnej (tj.
jako zapłaty za towary lub usługi)*

0,00 PLN

Przesyłanie
środków
pieniężnych
Polsce jako transakcji prywatnej (tj.
nie jako zapłaty za towary lub usługi)*

0,00 PLN

Przesyłanie środków pieniężnych do
USA,
Kanady,
Danii,
Finlandii,,
Grenlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji,
Wysp Alandzkich, Wysp Owczych,
Austrii, Belgii, Cypru, Czarnogóry,
Estonii, Francji (w tym Gujany
Francuskiej, Gwadelupy, Martyniki,
Reunion i Mayotte), Gibraltaru, Grecji,
Hiszpanii,
Holandii,
Irlandii,
Luksemburga, Malty, Monako, Niemiec,
Portugalii, San Marino, Słowacji,
Słowenii, Watykanu, Włoch i Wielkiej
Brytanii (w tym Wysp Normandzkich i
Wyspy Man), Albanii, Andory, Białorusi,
Bośnii
i
Hercegowiny,
Bułgarii,
Chorwacji, Czech, Gruzji, Kosowa,
Liechtensteinu,
Litwy,
Łotwy,
Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Rosji,
Serbii, Szwajcarii, Ukrainy i Węgier
jako transakcji komercyjnej (tj. jako
zapłaty za towary lub usługi)*

0,00 PLN

Przesyłanie środków pieniężnych do
USA,
Kanady,
Danii,
Finlandii,,
Grenlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji,
Wysp Alandzkich, Wysp Owczych,
Austrii, Belgii, Cypru, Czarnogóry,
Estonii, Francji (w tym Gujany
Francuskiej, Gwadelupy, Martyniki,
Reunion i Mayotte), Gibraltaru, Grecji,
Hiszpanii,
Holandii,
Irlandii,
Luksemburga, Malty, Monako, Niemiec,
Portugalii, San Marino, Słowacji,
Słowenii, Watykanu, Włoch i Wielkiej
Brytanii (w tym Wysp Normandzkich i
Wyspy Man), Albanii, Andory, Białorusi,
Bośnii
i
Hercegowiny,
Bułgarii,
Chorwacji, Czech, Gruzji, Kosowa,
Liechtensteinu,
Litwy,
Łotwy,
Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Rosji,
Serbii, Szwajcarii, Ukrainy i Węgier jako
transakcji prywatnej (tj. nie jako
zapłaty za towary lub usługi)*

9,99 PLN

Polecenie przelewu w walucie
obcej

Przesyłanie środków pieniężnych do
innych
krajów
jako
transakcji
komercyjnej (tj. jako zapłaty za towary
lub usługi)*^

0,00 PLN

Przesyłanie środków pieniężnych do
innych
krajów
jako
transakcji
prywatnej (tj. nie jako zapłaty za towary
lub usługi)*^

19,99 PLN

Przesyłanie środków pieniężnych w
innej walucie niż EUR i PLN jako
transakcji komercyjnej (tj. jako
zapłaty za towary lub usługi)*

0,00 PLN

Przesyłanie środków pieniężnych w
innej walucie niż EUR i PLN jako
transakcji prywatnej (tj. nie jako
zapłaty za towary lub usługi)*

0,00 PLN

*Jeśli PayPal przeprowadzi dla Ciebie
przeliczenie waluty, zastosowanie ma
następująca dodatkowa opłata za
przeliczenie waluty:
W
przypadku
przeliczenia
waluty na koncie
PayPal przed lub
bez związku z
dokonaniem
Transakcji
prywatnej
lub
Transakcji
komercyjnej („Na
koncie”)
(np.
przeliczanie
środków na inne
waluty
przed
dokonaniem ich
wypłaty),
jak
również
w
przypadku
transakcji
obejmujących
przeliczenie
waluty,
gdzie
sprzedający
wyraził zgodę na
uiszczenie opłaty

3,0%
powyżej
podstawowego
kursu wymiany
(w
celu
uzyskania kursu
wymiany
dla
danej transakcji)

za
takie
przeliczenie:
W
przypadku
wszystkich
innych transakcji
obejmujących
przeliczenie
waluty, w których
sprzedający nie
zgodził się uiścić
opłaty
za
przeliczenie
waluty

Polecenie zaplaty
Zlecenie stale
Powiadomienie SMS

Usługa niedostępna
Usługa niedostępna
Usługa niedostępna

Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych2

Usługa niedostępna

Wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku
płatniczym

Usługa niedostępna

Usługa bankowości
telefonicznej

Usługa niedostępna

Usługa bankowości
elektronicznej

Karty i gotówka

Wydanie karty płatniczej
2

4,0%
powyżej
podstawowego
kursu wymiany
(w
celu
uzyskania kursu
wymiany
dla
danej transakcji)

0,00 PLN
Usługa niedostępna

Zestawienie transakcji płatniczych może zostać sporządzone tylko w przypadku, gdy
użytkownik nie może samodzielnie pobrać zestawienia transakcji płatniczych z konta PayPal z
powodu błędu technicznego lub zamknięcia konta PayPal. W takich przypadkach usługa jest
bezpłatna.
^ Pod warunkiem dostępności usługi dla odbiorcy zarejestrowanego w danym kraju

Obsługa karty debetowej

Usługa niedostępna

Obsługa karty kredytowej

Usługa niedostępna

Transgraniczna transakcja
płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności
bezgotówkowych

Usługa niedostępna

Transgraniczna transakcja
płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności
gotówkowych

Usługa niedostępna

Wplata gotówki

Usługa niedostępna

Wyplata gotówki

Usługa niedostępna

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Kredyt w rachunku płatniczym

Usługa niedostępna

Glosariusz pojęć stosowanych w Dokumencie dotyczącym opłat
Usługa

Definicja

Polecenie przelewu

Usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z
wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego,
polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w
walucie obcej.

Polecenie przelewu SEPA

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych
w euro z rachunku płatniczego płatnika na
rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy
lub jeden z dostawców wykonują działalność na
obszarze jednolitego obszaru płatności w euro
(SEPA).

Polecenie przelewu wewnętrznego

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych
między rachunkami płatniczymi prowadzonymi
przez tego samego dostawcę.

Polecenie przelewu w walucie obcej

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na
umożliwieniu przekazania środków z krajowego
rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na
krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy
w walucie innej niż złoty oraz euro.

Polecenie zapłaty

Usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Powiadamianie SMS

Usługa
polegająca
na
przekazywaniu
komunikatów dotyczących rachunku płatniczego
za pośrednictwem wiadomości SMS.

Prowadzenie rachunku płatniczego

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku
płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca
przechowywanie
środków
pieniężnych
konsumenta oraz wykonywanie transakcji
płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub
zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.

Kredyt w rachunku płatniczym

Usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Sporządzenie zestawienia transakcji Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na
płatniczych
sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego
rachunek płatniczy zestawienia transakcji

wykonanych w ramach rachunku płatniczego w
danym okresie, w postaci papierowej albo
elektronicznej.
Transgraniczna transakcja płatnicza Usługa
polegająca
na
wykonywaniu
przy użyciu karty debetowej do bezgotówkowych transakcji płatniczych przy
płatności bezgotówkowych
użyciu karty debetowej na terytorium innego
państwa
członkowskiego
z
fizycznym
wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego
wykorzystania karty.
Transgraniczna transakcja płatnicza usługa polegająca na wypłacie środków
przy użyciu karty debetowej do pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta
płatności gotówkowych
na terytorium innego państwa członkowskiego za
pomocą urządzenia umożliwiającego taką
wypłatę lub w placówce dostawcy.
Wydanie karty płatniczej

Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o
której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Obsługa karty debetowej

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z
karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych, jeżeli kwota każdej transakcji
dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo
rachunku płatniczego płatnika.

Obsługa karty kredytowej

usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z
karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych, jeżeli kwota każdej transakcji
dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony
limit kredytowy.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym Usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę
rachunku płatniczym
prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia
z informacjami o rachunku płatniczym lub
usługach świadczonych konsumentowi.
Wypłata gotówki

Usługa polegająca na wypłacie gotówki z
rachunku płatniczego konsumenta za pomocą
urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w
placówce dostawcy.

Wpłata gotówki

Usługa polegająca na wpłacie gotówki na
rachunek płatniczy konsumenta za pomocą
urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w
placówce dostawcy.

Usługa bankowości telefonicznej

Usługa polegająca na dostępie do rachunku
płatniczego przez telefon za pośrednictwem
infolinii
dostawcy,
umożliwiająca
w
szczególności sprawdzenie salda rachunku
płatniczego lub złożenie innego rodzaju
dyspozycji do rachunku.

Usługa bankowości elektronicznej

Usługa polegająca na dostępie do rachunku
płatniczego przez Internet, umożliwiająca
sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę
limitów dla płatności bezgotówkowych i
transakcji dokonywanych przy użyciu karty
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji
do rachunku.

Zlecenie stałe

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na
cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych
w określonej wysokości z rachunku płatniczego
płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

