Dokument dotyczący opłat
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Paysera LT, UAB
Nazwa rachunku: Rachunek pieniądza elektronicznego Paysera
Data: 01.04.2021
 Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z najbardziej
reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu
porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.
 Dodatkowo mogą być zastosowane opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym
rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą
Państwo znaleźć w Ogólnej umowie o świadczeniu usług płatniczych, załącznikach do
umowy i na stronie cen.
 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługi i opłaty
Usługi

Opłaty

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Otwarcie i obsługa konta [Paysera]

0 EUR

Płatności (za wyjątkiem kart płatniczych)
Wewnętrzny przelew między klientami [Paysera]

0 EUR

Przelew kredytowy SEPA

0 EUR

Przelew kredytowy SEPA INSTANT

0 EUR

Przelew kredytowy Nie SEPA

Przelew w walucie EUR – 7,00 EUR
Przelew w walucie USD – 7,00 EUR

Przelew w walucie GBP – 0,80 GBP
Przelew w walucie PLN – 2,70 PLN
Przelew w walucie NOK – 2,00 NOK
Przelew w walucie BGN – 1,00 BGN

Księgowanie przelewów w euro

0 EUR

Banki Królestwa Zjednoczonego,
Księgowanie przelewów międzynarodowych

księgowanie przelewu w GBP – 0,50 %,
ale nie mniej 0,20 GBP
Bank [DNB] Norwegii, księgowanie
przelewu w NOK – 2,00 NOK
Banki Bułgarii, księgowanie przelewu w
BGN – 0 EUR
Bank Polski, księgowanie
przelewu w PLN – 1,94 %

Karty i gotówka
Wydanie debetowej karty Paysera

3,00 EUR

Miesięczna opłata za pierwszą kartę (płaci się

0,75 EUR

za wczasu, za następujący miesiąc)
0 EUR
Miesięczna opłata za drugą (i wszystkie
następne) kartę (gdy karta jest powiązana z
tym samym rachunkiem, jak i pierwsza)
W oddziale [Paysera] – 0 EUR (do 1000

Wypłata gotówki

EUR, po przekroczeniu kwoty 1000 EUR –
0,35 % od przekroczonej kwoty, ale nie
mniej 1,00 EUR za transakcję)
W terminalach [Perlas] – 1,00 EUR
(do 500 EUR)
W kioskach [Lietuvos spauda] – 0,50 EUR
(od 10 EUR do 500 EUR)
W kioskach [Narvesen] – 0,50 EUR
(od 10 EUR do 500 EUR)
W oddziałach [PayPost] – 0,3 % od kwoty,
ale nie mniej 0,80 EUR
W księgarni [Natų] – 0,5 % od kwoty,
ale nie mniej 0,29 EUR

[Money Express] (Łotwa) – 1,4 % od kwoty,
ale nie mniej 1,00 EUR (do 5000 EUR)
[E-lats] (Łotwa) – 1,4 % od kwoty, ale nie
mniej 1,00 EUR

[Money Express] (Estonia) – 1,0 % od
kwoty, ale nie mniej 1,00 EUR

Wpłata gotówki

W oddziale [Paysera] – 0 EUR
W terminalach [Perlas] – 0,05 % + 0,43 EUR
(do 300 EUR)
W sklepach [Maxima] – 0,35 EUR

(do 600 EUR)
W oddziałach [Lietuvos paštas] – 0,35 EUR
(do 580 EUR)
W oddziałach [PayPost] – 0,35 EUR
(do 580 EUR)
W księgarni [Natų] – 0,5 % od kwoty, ale nie
mniej 0,29 EUR
W terminalach [Foxbox]:
do 30 EUR – 1 EUR
30-200 – 1,50 EUR
201-400 - 2,00 EUR
(do 400 EUR)
[Money Express] (Łotwa) – 0,5 % od kwoty,
ale nie mniej 0,60 EUR (do 5000 EUR)
[E-lats] (Łotwa) – 0,5 % od kwoty,
ale nie mniej 0,60 EUR
[Money Express] (Estonia) – 0,5 %
od kwoty, ale nie mniej 0,60 EUR
(do 9000 EUR)

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Usługa nie jest świadczona

Dokument zawierający informacje
podatkowe
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: UAB „Finansinės paslaugos „Contis“
Nazwa konta: Rachunek karty płatniczej „Paysera Visa“
Data: 1 kwietnia 2021 r.
· Ten dokument zawiera informacje o opłatach za podstawowe usługi rachunku
płatniczego. Możesz porównać te opłaty z opłatami za inne konta.
· Za korzystanie z usług konta mogą być naliczane opłaty, które nie zostały tutaj
wymienione. Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach korzystania
(https://www.paysera.lt/v2/pl-LT/umowy/karta-paysera-visa-2020 ).

Usługa

Opłata

Usługa ogólna konta

Administrowanie konta
Konto karty płatniczej „Paysera Visa“

Miesięczna opłata
administracyjna
opłata

0,75 €

Opłata roczna

9,00 €

Płatności (niekartowe)

Przelewanie i przyjmowanie
pieniędzy w SEPA
Przelewanie pieniędzy w euro – SEPA

Nie dotyczy

Przyjmowanie pieniędzy w euro –
SEPA

Nie dotyczy

Przelewanie i przyjmowanie
pieniędzy poza granicami SEPA
Przelewanie pieniędzy poza granicami
SEPA

Nie dotyczy

Przyjmowanie płatności
międzynarodowych

Nie dotyczy

Karty i wypłata gotówki

Wydanie karty płatniczej osobom
fizycznym / prawnym

Za kartę

3,00 € / 5,00 €

Wydanie dodatkowej karty płatniczej
dla osób fizycznych / prawnych

Za kartę

3,00 € / 5,00 €

Karta zastępcza dla osób fizycznych /
prawnych

Za kartę

3,00 € / 5,00 €

Anulowanie karty

Za kartę

3,00 €

Płatność kartą płatniczą w euro

Za operację

0,00 €

Płatność kartą płatniczą w obcej
walucie

Za operację

0,10 € plus 1,20 %
od kwoty operacji

Wypłata gotówki w euro w Europie

Za wypłatę gotówki

1,00 €

Wypłata gotówki w walucie obcej poza
granicami Europy

Za wypłatę gotówki

1,50 € plus 1,80 %
od kwoty operacji

Odrzucenie płatności z powodu braku
środków

Za płatność

0,00 €

Upoważnienie do dokonania płatności
pomimo braku środków

Nie dotyczy

Kredytowanie konta i usługi powiązane

Przewidziane kredytowanie

Nie dotyczy

Nieprzewidziane kredytowanie

Nie dotyczy

Inne usługi

Sprawdzanie salda w bankomacie

Za jeden raz

0,30 €

Pojęcia
Pojęcie

Wyjaśnienie

Upoważnienie do dokonania
płatności pomimo braku
środków

Dostawca konta umożliwia dokonanie płatności z
rachunku klienta, mimo że nie ma na nim
wystarczających środków (lub taka płatność
przekroczyłaby limit kredytowy przewidziany dla
klienta).

Przewidziane kredytowanie

Posiadacz konta i klient uzgadniają z góry, że klient
będzie mógł pożyczyć środki, gdy nie będzie ich miał
na swoim koncie. Umowa określa maksymalną kwotę,
jaką można pożyczyć oraz czy naliczane są opłaty i
odsetki.

Sprawdzanie salda w
bankomacie

Klient sprawdza saldo na koncie w bankomacie.

Anulowanie karty

Dostawca karty pobiera opłatę za anulowanie, jeśli
klient anuluje zamówienie karty w ciągu 14 dni od
zamówienia karty w imieniu klienta.

Wypłata gotówki w euro w
Europie

Klient wypłaca ze swojego konta gotówkę w euro z
bankomatu w Europie.

Wypłata gotówki w walucie
obcej poza granicami Europy

Klient dokonuje wypłaty gotówki ze swojego konta w
walucie obcej z bankomatu poza granicami Europy.

Płatność kartą płatniczą w
euro

Klient korzysta ze swojej karty płatniczej w celu
dokonania płatności w euro. Można nią płacić w
sklepie, online lub telefonicznie.

Płatność kartą płatniczą w
obcej walucie

Klient dokonuje płatności w obcej walucie swoją kartą
płatniczą. Można nią płacić w sklepie, online lub
telefonicznie.

Wydanie karty płatniczej

Dostawca konta wysyła klientowi kartę płatniczą.

Wydanie dodatkowej karty
płatniczej

Dostawca konta wysyła klientowi kartę płatniczą,
przeznaczoną dla innej osoby.

Administrowanie konta

Dostawca konta przygotowuje konto, żeby klient mógł
z niego korzystać.

Przyjmowanie płatności
międzynarodowych

Gdy pieniądze są wysyłane na konto klienta z konta
bez wykonywania przelewu SEPA.

Przyjmowanie płatności w
euro – SEPA

Kiedy wykonywany jest przelew SEPA na konto
klienta.

Odmowa dokonania płatności
z powodu braku środków

Dostawca konta odmawia dokonania płatności z konta
klienta, ponieważ nie ma na nim wystarczających
środków.

Zastępcza karta płatnicza

Dostawca konta wysyła klientowi zastępczą kartę
płatniczą.

Przelewanie pieniędzy w euro
– SEPA

Dostawca konta na polecenie klienta dokonuje
przelewu SEPA z konta klienta na inne konto.

Przelewanie pieniędzy poza
granice SEPA

Dostawca konta na polecenie klienta dokonuje
przelewu z konta klienta na inne konto poza granicami
SEPA

Nieprzewidziane kredytowanie

Klient pożycza pieniądze, gdy nie ma już środków na
koncie (lub klient przekroczył określony limit
kredytowy) i nie uzgodnił tego wcześniej z dostawcą
konta.

