
Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o zmianach dotyczących stawek i opłat można znaleźć na stronie Aktualizacje zasad. Można też wyświetlić te zmiany, klikając
odsyłacz „Umowy prawne” u dołu dowolnej strony naszej witryny, a następnie wybierając opcję „Aktualizacje zasad”.  

Transakcja krajowa: transakcja, w przypadku której zarówno nadawca, jak i odbiorca są zarejestrowani lub identyfikowani przez PayPal jako mieszkańcy
tego samego kraju/terytorium.  

Transakcja międzynarodowa: transakcja, w przypadku której nadawca i odbiorca są zarejestrowani lub identyfikowani przez PayPal jako mieszkańcy
różnych krajów lub terytoriów. Niektóre kraje są zgrupowane razem na potrzeby obliczania stawek za transakcje międzynarodowe. Zestawienie używanych
przez nas grup zawiera tabela grupowania krajów/terytoriów.  

Międzynarodowe transakcje w euro (EUR) lub koronach szwedzkich (SEK), w przypadku których zarówno nadawca, jak i odbiorca są zarejestrowani lub
identyfikowani przez PayPal jako rezydenci Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przy naliczaniu opłat są traktowane jako transakcje krajowe.  

Tabela kodów krajów: na stronach dotyczących opłat mogą być stosowane dwuliterowe kody krajów/terytoriów. Pełną listę kodów krajów używanych w
usłudze PayPal zawiera tabela kodów krajów.

Odnośny kraj/ 
terytorium

Stawki opublikowane poniżej mają zastosowanie do kont PayPal rezydentów następującego kraju/terytorium:

Lista krajów/terytoriów

Polska (PL)

Kupowanie z PayPal

Korzystanie z PayPal w celu opłacenia zakupu lub innego typu transakcji komercyjnej jest bezpłatne, chyba że wymaga przeliczania walut.

Online lub w sklepie

Stawka

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=pl_PL


Sprzedaż z PayPal

„Transakcją komercyjną” nazywamy wszelkie przypadki zakupu lub sprzedaży towarów lub usług, dokonania jakiegokolwiek innego rodzaju transakcji
komercyjnej, wysłania lub odebrania darowizny na organizację charytatywną lub otrzymania płatności po użyciu funkcji „Zażądaj zapłaty” w usłudze PayPal. 

Zestawienie stawek stosowanych przy sprzedaży zawiera strona opłat dla handlowców w usłudze PayPal.

Wysyłanie i odbieranie pieniędzy

„Transakcją prywatną” nazywamy wysłanie pieniędzy (za pomocą zakładki „Znajomi i rodzina” na stronie „Wyślij pieniądze”) lub przyjęcie pieniędzy na
konto PayPal od znajomych i rodziny bez wcześniejszego dokonywania transakcji komercyjnej (czyli w sytuacji gdy płatność nie dotyczy zakupu towarów lub
usług ani żadnej innej transakcji komercyjnej). 

Stawki stosowane do transakcji prywatnych zostały określone poniżej.

Wysyłanie pieniędzy w ramach krajowych transakcji prywatnych

Stawka

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

Wysyłanie pieniędzy w ramach międzynarodowych transakcji prywatnych

Kraj odbiorcy Stawka

Kanada, Europa I, Europa II, Europa Północna i USA 9,99 PLN

Pozostałe kraje/terytoria 19,99 PLN

Opłaty pobierane w różnych walutach za wysyłanie płatności: będziemy pobierać opłatę z salda w walucie, w której obowiązuje opłata.
Może to wymagać przeliczenia kwoty opłaty z waluty salda źródłowego na walutę, w której obowiązuje opłata, a w tym przypadku obowiązują
również opłaty za „Przeliczanie walut we wszystkich innych przypadkach”.

Odbieranie płatności w ramach transakcji prywatnych

Stawka

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/merchant-fees


Stawka

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

Przeliczanie walut

Więcej informacji na temat przeliczania walut zawiera Umowa z Użytkownikiem. 

Kurs wymiany dla danej transakcji stosowany do przeliczania walut obejmuje opłatę naliczaną oprócz podstawowego kursu wymiany. Opłata zależy od
rodzaju przeliczania walut w następujący sposób:

Przeliczanie salda i otrzymanych płatności na inną walutę

Stawka

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

Przeliczanie walut we wszystkich innych przypadkach

Stawki za wszystkie inne przeliczenia walut (np. podczas wysyłania płatności w walucie innej niż EUR):

Waluta

Stawka powyżej 
podstawowego kursu 

wymiany (w celu 
uzyskania kursu wymiany 

dla danej transakcji)

Waluta

Stawka powyżej 
podstawowego kursu 

wymiany (w celu 
uzyskania kursu wymiany 

dla danej transakcji)

Dolar australijski (AUD) 4,00% Nowy dolar tajwański (TWD) 4,00%

Real brazylijski (BRL) 4,00% Dolar nowozelandzki (NZD) 4,00%

Dolar kanadyjski (CAD) 4,00% Korona norweska (NOK) 4,00%

Korona czeska (CZK) 4,00% Peso filipińskie (PHP) 4,00%

Korona duńska (DKK) 4,00% Złoty polski (PLN) 4,00%

Euro (EUR) 4,00% Rubel rosyjski (RUB) 4,00%

Dolar hongkoński (HKD) 4,00% Dolar singapurski (SGD) 4,00%

Forint węgierski (HUF) 4,00% Korona szwedzka (SEK) 4,00%

Nowy szekel izraelski (ILS) 4,00% Frank szwajcarski (CHF) 4,00%

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL#currency-conversion1
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL#currency-conversion1


Waluta

Stawka powyżej 
podstawowego kursu 

wymiany (w celu 
uzyskania kursu wymiany 

dla danej transakcji)

Waluta

Stawka powyżej 
podstawowego kursu 

wymiany (w celu 
uzyskania kursu wymiany 

dla danej transakcji)

Jen japoński (JPY) 4,00% Bat tajlandzki (THB) 4,00%

Ringgit malezyjski (MYR) 4,00% Funt brytyjski (GBP) 4,00%

Peso meksykańskie (MXN) 4,00% Dolar amerykański (USD) 4,00%

Przelewy z konta PayPal

Pieniądze z konta PayPal można zazwyczaj przesyłać przelewem standardowym na powiązany rachunek bankowy lub kwalifikujące się karty debetowe. Może
to wymagać przeliczenia walut (i naliczenia odpowiednich opłat za przeliczenie walut).  

Uwaga: dodatkowe zestawienia opłat za przelewy z kont firmowych zawiera strona opłat dla handlowców w usłudze PayPal.

Przelewy z salda osobistego konta PayPal

Przelew na Typ przelewu Stawka

Lokalny rachunek bankowy Standardowy Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

Rachunek bankowy w Stanach Zjednoczonych Standardowy 3,00% (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

Inne opłaty dla konsumentów

Poniżej znajduje się zestawienie opłat związanych z wydarzeniami, wnioskami lub działaniami spotykanymi przy korzystaniu z konta.

Inne opłaty

Ćwiczenie Opis Stawka

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/merchant-fees


Ćwiczenie Opis Stawka

Zwrot
środków z
banku po

przelewie z
konta PayPal

Ta opłata jest naliczana po nieudanej próbie przelewu środków z konta PayPal, gdy powodem są
nieprawidłowe dane rachunku bankowego lub nieprawidłowe dane adresowe.

30,00 PLN

Potwierdzenia
karty

kredytowej i
karty

debetowej

Niektórzy Użytkownicy mogą zostać obciążeni opłatą za powiązanie z kontem i potwierdzenie karty
kredytowej i debetowej, gdy chcą podnieść swój limit wysyłania środków lub na podstawie decyzji
PayPal. Ta kwota zostanie zwrócona Użytkownikowi po pomyślnym zakończeniu procedury
weryfikacji karty kredytowej lub debetowej.

Patrz Tabela
powiązania i
potwierdzania kart
kredytowych i
debetowych poniżej.

Nieaktywne
konto PayPal

Opłata za brak aktywności będzie równa mniejszej z dwóch wartości: opłaty wymienionej poniżej lub
salda pozostałego na koncie Użytkownika.

Zobacz: Tabela opłat
za nieaktywne konto
PayPal poniżej.

Wniosek o
udostępnienie

danych

Ta opłata będzie stosowana w przypadku wniosków o podanie powodów, dla których polecenie
płatności złożone przez Użytkownika zostało przez nas odrzucone. Użytkownik nie zostanie obciążony
za wniosek złożony w związku z powziętym w dobrej wierze podejrzeniem błędu w działaniu konta
PayPal Użytkownika.

12,00 EUR (za sztukę)

Tabela powiązania i potwierdzania kart kredytowych i debetowych

Waluta Stawka

Dolar australijski 2,00 AUD

Real brazylijski 4,00 BRL

Dolar kanadyjski 2,45 CAD

Korona czeska 50,00 CZK

Korona duńska 12,50 DKK

Euro 1,50 EUR

Dolar hongkoński 15,00 HKD

Forint węgierski 400,00 HUF

Nowy szekel izraelski 8,00 ILS

Jen japoński 200,00 JPY

Ringgit malezyjski Nie dotyczy

Peso meksykańskie 20,00 MXN



Waluta Stawka

Nowy dolar tajwański 70,00 TWD

Dolar nowozelandzki 3,00 NZD

Korona norweska 15,00 NOK

Peso filipińskie 100,00 PHP

Złoty polski 6,50 PLN

Rubel rosyjski 60,00 RUB

Dolar singapurski 3,00 SGD

Korona szwedzka 15,00 SEK

Frank szwajcarski 3,00 CHF

Bat tajlandzki 70,00 THB

Funt brytyjski 1,00 GBP

Dolar amerykański 1,95 USD

Tabela opłat za nieaktywne konto PayPal

Waluta Opłata

Korona czeska 270,00 CZK

Korona duńska 75,00 DKK

Euro 10,00 EUR

Forint węgierski 3600,00 HUF

Korona norweska 105,00 NOK

Złoty polski 45,00 PLN

Korona szwedzka 100,00 SEK

Frank szwajcarski 10,00 CHF

Funt brytyjski 9,00 GBP


