Dokument dotyczący opłat

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie,
S.C.A. („PayPal“)
Nazwa rachunku: Konto
osobiste Data:
29 stycznia 2021
• 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
Opłata za nieaktywne konto
PayPal
Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu1
Przesyłanie środków pieniężnych w
PLN w Polsce jako transakcji
komercyjnej (tj. jako zapłaty za towary
lub usługi)*

45,00 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

Polecenie przelewu SEPA 1

1

0,00 PLN

0,00 PLN

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, zrobimy to po
kursie transakcyjnym ustalonym przez
nas dla danej wymiany walut:

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
poniesienie

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

Polecenie zaplaty

Usługa niedostępna

Zlecenie stale

Usługa niedostępna

Powiadomienie SMS

Usługa niedostępna

Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych2

Usługa niedostępna

Wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku
płatniczym

Usługa niedostępna

Usługa bankowości
telefonicznej

Usługa niedostępna

Usługa bankowości
elektronicznej

0,00 PLN

Karty i gotówka
3% łącznej kwoty
przelewu, o ile nie
następuje
przeliczenie
waluty

Przelew z salda osobistego
konta PayPal na rachunek
bankowy w Stanach
Zjednoczonych

Wydanie karty płatniczej

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
2

kosztu
kursu wymiany
walut:
W
przypadku
wszystkich
innych transakcji
obejmujących
przeliczenie
waluty oraz dla
których
sprzedający nie
zgodził się uiścić
opłaty
za
transakcyjn
y kurs
wymiany
walut

Kurs
transakcyjny
ustalony
dla
danej wymiany
walut, zgodnie ze
wskazaniami
narzędzia
Currency
Converter
(Przelicznik
walut)

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
Kredyt w rachunku płatniczym

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

Opłata za nieaktywne konto PayPal

Opłata roczna pobierana z konta PayPal, jeżeli
konto było nieaktywne przez co najmniej 12
kolejnych miesięcy. "Nieaktywny" oznacza, że
użytkownik nie zalogował się na swoje konto
PayPal lub w inny sposób nie używał swojego
konta PayPal do wysyłania, otrzymywania lub
wypłacania pieniędzy.
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

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.

Przelew z salda osobistego konta
PayPal na rachunek bankowy w
Stanach Zjednoczonych

Usługa inicjowana przez konsumenta polegająca
na wypłacie środków pieniężnych z osobistego
konta PayPal na konto bankowe zarejestrowane
w Stanach Zjednoczonych.

Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych

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

wykonanych w ramach rachunku płatniczego w
danym okresie, w postaci papierowej albo
elektronicznej.
Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych

Usługa
polegająca
na
wykonywaniu
bezgotówkowych transakcji płatniczych przy
użyciu karty debetowej na terytorium innego
państwa
członkowskiego
z
fizycznym
wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego
wykorzystania karty.

Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych

usługa polegająca na wypłacie środków
pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta
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
rachunku płatniczym

Usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę
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.

