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Таблиця зборів і комісій VeloBank S.A. для індивідуальних клієнтів. 

Платіжні рахунки в злотих та інших валютах, Депозити та Кредити на платіжному рахунку, станом на 1 січня 2022 року. 

Поняття, що використовуються в цій Таблиці зборів і комісій VeloBank S.A. для індивіжуальних клієнтів, визначені в Регламенті 

банківських рахунків, дебетових карток та послуг електронного банкінгу і послуг телефонного банкінгу в VeloBank S.A. для фізичних осіб, 

які не здійснюють підприємницьку діяльність. 

I. 
ПЛАТІЖНИЙ РАХУНОК «ПРОСТІ 

ПРАВИЛА» / ПЛАТІЖНИЙ РАХУНОК 
«ПРОСТІ ПРАВИЛА ЮНІОР» 

ПЛАТІЖНИЙ 
РАХУНОК 

«ОСОБИСТИЙ 
РАХУНОК NOBLE» 

ПЛАТІЖНИЙ 
РАХУНОК 

«ОСОБИСТИЙ 
РАХУНОК NOBLE 

PRIVATE 
BANKING» 

ПЛАТІЖНИЙ РАХУНОК 
ОЩАДНИЙ РАХУНОК, 

ПЕРЕХІДНИЙ РАХУНОК (далі 
«ПР») / ДЕПОЗИТИ 

A. 
ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ ПЛАТІЖНОГО 
РАХУНКУ / ДЕПОЗИТУ 

     

1. Відкриття платіжного рахунку/депозиту 0 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих 

2. 
Щомісячний збір за ведення платіжного 
рахунку/депозиту в злотих 

0 злотих, коли у 
попередньому місця 

здійснено мін. 5 
безготівкових операцій1 

АБО 9 злотих 

0 злотих 

0 злотих, коли у 
попередньому 
місяці активи2 

склали мін. 200 
тис. злотих 

АБО 

коли Надходження3 
склали мін. 10 тис. 

злотих 
50 злотих в інших 

випадках 

0 злотих, коли у 
попередньому 
місяці активи2 

склали мін. 1 млн. 
злотих 
АБО 

середні активи за 
попередні 12 

місяців середні 
активи2 склали 
мін. 500 тисяч 

злотих на місяць 
150 злотих в інших 

випадках5 

0 злотих 

3. Щомісячний збір за ведення платіжного 
рахунку/депозиту у валюті, відмінній від 
злотих 

5 злотих4 

 

 
не стосується 5 злотих4 0 злотих4 0 злотих 



1 Збір стягується 10 числа календарного місяця за попередній повний календарний місяць. Збір не стягується з клієнтів віком до 26 років. Будь-яка безготівкова 
операція, здійснена за допомогою дебетової картки, виданої на Особистий рахунок або іншим альтернативним безготівковим способом оплати, наприклад, BLIK, 
вважається безготівковою операцією. 

2 Активи – це сума: середньомісячних залишків на Особистих рахунках, Валютних рахунках, Ощадних рахунках, Депозитах, IKE та залишку інвестиційних продуктів, 
придбаних через Банк, в останній робочий день місяця. Середні активи: середні залишки за останні 12 місяців на Особистих рахунках, Валютних рахунках, 
Ощадних рахунках, Депозитах, IKE та середні залишки за останні 12 місяців інвестиційних продуктів, придбаних через Банк (станом на останній робочий день 
даного місяця). 
Для рахунків, що ведуться індивідуально, враховуються Активи, Власником і Співвласником яких є Клієнт, а для рахунків, які ведуться спільно, враховуються 
Активи з продуктів з тими самими відносинами власності, що й рахунок, і Активи з продуктів, які ведуться для кожного зі Співвласників, за умови, що вони не 
ведуться у відносинах з іншими особами. 

3 Надходження – це сума надходжень на Рахунок, за винятком готівкових платежів та переказів з рахунків індивідуальних клієнтів, які веде Банк. 
4 Решта зборів для Валютного рахунку такі ж, як і для Особистого рахунку, який є у Клієнта. У випадку, якщо Клієнт не має Особистого рахунку Noble, Особистого 

рахунку Noble Bank або Особистого рахунку Noble Private Banking, збір за Валютний рахунок такий же, як і за рахунок «Прості правила». Банк стягує щомісячний 
збір в злотих за ведення, застосовуючи середній обмінний курс (fixing) відповідно до Основної Таблиці курсів валют VeloBank S.A. на дату конвертації, доступної 
на вебсайті Банку. Збір не стягується в наступних випадках: якщо в попередньому місяці відбулося автоматичне погашення з рахунку в іноземній валюті, 
занесене на кредитний рахунок, що використовується для погашення наданого Банком кредиту, або на Особистому рахунку у злотих, якого Клієнт є Власником 
або Співвласником, виконано за попередній місяць принаймні 5 безготівкових операцій з карткою. Не стосується рахунку «Прості правила юніор»: 

5 Збір не стягується протягом 3 повних календарних місяців після дати відкриття Особистого рахунку Noble Private Banking або зміни пакету на Особистий рахунок 
Noble Private Banking. Застосовується до Клієнтів, які не мали Особистого рахунку Noble Private Banking протягом 6 календарних місяців, що передували 
відкриттю рахунку / зміні пакету. 

В. ДЕБЕТОВІ КАРТКИ      

1. 
Збір за видачу та поновлення дебетової 
картки 

0 злотих / 10 злотих за 
картку із зображенням, 

відмінним від 
стандартного1 

0 злотих 0 злотих 0 злотих не стосується 

2. 
Щомісячний збір за обслуговування 
дебетової картки (стягується незалежно від 
дати її активації) 

0 злотих, коли у 
попередньому місця 

здійснено мін. 5 
безготівкових операцій2 

АБО 5 злотих 

0 злотих 0 злотих 0 злотих не стосується 

C. ЗНЯТТЯ АБО ВНЕСЕННЯ ГОТІВКИ В БАНКОМАТІХ ТА ІНШИХ ПРИСТРОЯХ 

3. Комісія за зняття готівки у Польщі      

3.1. 
зняття готівки у польських банкоматах 
мережі Planet Cash 

0 zł5 0 zł3, 5 0 zł5 0 zł5 не стосується 

3.2. зняття готівки - банкомати інших мереж 
3,5% від суми операції, 

мін. 5 зл5 

0 злотих / 3,5% 
від суми 

операції, мін. 5 
злотих3,5 

0 zł5 0 zł5 не стосується 

4. 
Транскордонна платіжна операція з 
використанням дебетової картки для 
розрахунків готівкою 

4,5% від суми операції, 
мін. 2 USD5,6 

0 злотих / 3,5% 
від суми 

0 злотих5 0 злотих5 не стосується 



4,5% від суми операції, 
мін. 2 GBP5,6 

4,5% від суми операції, 
мін. 2 CHF5.6 Інші 
валюти: 0 злотих 

операції, мін. 5 
злотих3,5 

4.1. 
Зняття готівки за межами території Держав-
членів у банкоматах та інших пристроях 

4,5% від суми операції, 
мін. 10 злотих5 

4,5% від суми операції, 
мін. 2 EUR5,6 

4,5% від суми операції, 
мін. 2 USD5,6 

4,5% від суми операції, 
мін. 2 GBP5,6 

4,5% від суми операції, 
мін. 2 CHF5,6 

не стосується 0 злотих5 0 злотих5 не стосується 

5. 
Комісія за внесення готівки в депозитних 
банкоматах за межами відділення Банку 

0,8% від суми внесення, 
мін. 1 злотих5 

0 злотих / 0,8% 
від суми 

внесення, мін. 1 
злотий3, 5 

0 злотих5 0 злотих5 не стосується 

5.1. 
Внесення готівки в депозитних банкоматах у 
відділенні Банку 

0 zł5 0 zł3, 5 0 zł5 0 zł5 не стосується 

6. 
Збір за перевірку залишку на рахунку в 
банкоматі 

1,5 zł5 1,5 zł5 0 zł5 0 zł5 не стосується 

7. Збір за відправлення картки кур'єром 30 zł7 не стосується 0 злотих 0 злотих не стосується 

8. 
Збір за видачу другої та наступних 
дебетових карток 

5 злотих не стосується 0 злотих 0 злотих не стосується 

D. ПРЯМИЙ ДЕБЕТ, ПОСТІЙНЕ ДОРУЧЕННЯ 

1. 
Початок/виконання/скасування прямого 
дебету 

0 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих не стосується 

2. 
Початок/виконання/скасування постійного 
доручення на єдину суму 

0 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих не стосується 

3. 
Виконання постійного доручення зі 
змінюваною сумою (не стосується Рахунку 
«Прості правила Юніор») 

10 злотих не стосується 0 злотих 0 злотих не стосується 

Е. ДОРУЧЕННЯ НА ПЕРЕКАЗ У ЗЛОТИХ ДО ВНУТРІШНІХ БАНКІВ 

1. Доручення на внутрішній переказ 
0 злотих АБО у 

відділенні Банку 10 
злотих9 

0 злотих АБО у 
відділенні 
Банку 10 
злотих4 

0 злотих 0 злотих 

Ощадний 
рахунок: 0 злотих 

за першу 
транзакцію 

ПР, 
Депозити: 0 

злотих 



2. 
Доручення на переказ на рахунок в іншому 
банку 

    (переказ або 
зняття) за 

календарний 
місяць; 9 злотих 

за наступні 
перекази / зняття 
в календарному 

місяці; 0 злотих за 
перекази на 

Депозити в Банку8 

 

2.1. 
доручення на переказ, подане у відділенні 
банку 

10 злотих 
0 злотих4 / 10 

злотих 
0 злотих 0 злотих 

ПР, 
Депозити: 5 

злотих 

2.2. 
доручення на переказ через Інтернет-
банкінг та Мобільний банкінг 

0 злотих 0 zł4 0 злотих 0 злотих 

ПР: не 
застосовуєт

ься, 
Депозити: 0 

злотих 

2.3. 
доручення на переказ через Послугу 
телефонного банкінгу. 

2 злотих 
0 злотих4 / 2 

злотих 
0 злотих 0 злотих 

ПР, 
Депозити: 0 

злотих 

2.4. миттєвий переказ Express Elixir 5 злотих не стосується 5 злотих 0 злотих не стосується 

3. 
Доручення на переказ SORBNET на суму 
менше 1 мільйона злотих 

20 злотих не стосується 0 злотих 0 злотих 20 злотих 

3.1. 
Доручення на переказ SORBNET на суму від 
1 млн. злотих 

10 злотих не стосується 0 злотих 0 злотих 
Ощадний 

рахунок: 10 
злотих 

ПР, 
Депозити: 5 

злотих 

4. 
Додаткове підтвердження доручення на 
переказ у паперовій формі, що видається у 
відділенні Банку 

4 злотих 4 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих 

1. Збір за видачу або поновлення картки з зображенням, відмінним від стандартного, не стягується з клієнтів віком до 26 років та з картки, виданої до 31.12.2021, 
яка буде продовжена на наступний термін дії. 

2. Збір стягується 10 числа календарного місяця за попередній повний календарний місяць. Збір не стягується з клієнтів віком до 26 років. Будь-яка безготівкова 
операція, здійснена за допомогою дебетової картки, виданої на Особистий рахунок або іншим альтернативним безготівковим способом оплати, наприклад, BLIK, 
вважається безготівковою операцією. 

3. Ліміт у 5 безкоштовних операцій за допомогою банкоматів або депозитних банкоматів включає загальну кількість операцій, перерахованих у пунктах: C 3.1., C 
3.2., C 4., C 5., C. 5.1. 

4. Ліміт 5 безкоштовних платіжних операцій включає загальну кількість операцій, зазначених у пунктах: E 1., E 2.1., E 2.2., E 2.3., F. 2,1. 2.2 (для внутрішніх 
операцій), G 2.1 (для внутрішніх операцій). 

5. Оператор банкомату чи іншого пристрою, що дозволяє зняти готівку, може стягувати додаткову комісію за операцію (так звану surcharge) - розмір surcharge не 
визначається і не стягується Банком. 

6. Комісія в євро, доларах США, фунтах стерлінгів, швейцарських франках стягується за операції з Карткою, випущеною до Рахунку «Прості правила», виконувані з 
рахунку «Валютний рахунок», що ведеться в даній валюті. 

7. Збір не поширюється на картки, надіслані кур’єром разом із Договором Рахунку. 
8. Ліміт першої операції включає операції, наведені в пунктах: E.1. - 2.3, F.1. - 2.1, H.4. 
9. Збір за доручення на внутрішній переказ не стягується за переказ на інший рахунок або кредит, що ведеться для того самого Власника, а також за придбання 

інвестиційних продуктів, придбаних через Банк. 

F. ДОРУЧЕННЯ НА ПЕРЕКАЗ У ЄВРО ДО ВНУТРІШНІХ ТА ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ (НЕ СТОСУЄТЬСЯ ДЕПОЗИТІВ) 



1. Доручення на внутрішній переказ 
0 злотих АБО у 

відділенні Банку 10 
злотих1 

не стосується 0 злотих 0 злотих 
Ощадний 

рахунок: 0 злотих 
за першу 

транзакцію 
(переказ або 

зняття) за 
календарний 

місяць; 9 злотих 
за наступні 

перекази / зняття 
в календарному 

місяці; 0 злотих за 
перекази на 

Депозити в Банку6  

0 злотих 

2. 
Доручення на переказ на рахунок в іншому 
Банку: 

     

2.1. 
доручення на переказ SEPA або доручення 
на переказ у євро на рахунок Постачальника 
в Державі-члені 

у відділенні Банку: 10 
злотих через Послугу 

телефонного банкінгу: 2 
злотих через Інтернет-
банкінг та Мобільний 

банкінг: 0 злотих 

0 злотих2 / у 
відділенні 
Банку: 10 

злотих через 
Послугу 

телефонного 
банкінгу: 2 

злотих 

0 злотих 0 злотих 

ПР, 
Депозити: 

не 
застосовуєт

ься 

2.2. 
доручення на переказ, відмінні, ніж в пункті 
F. 2.1 

0,20% від суми 
Доручення на зняття 

коштів, мін. 30 злотих, 
макс. 250 злотих 

0 злотих / 
0,20% від суми 
Доручення на 
зняття коштів, 
мін. 30 злотих, 
макс. 250 zł2 

0,20% від суми 
Доручення на 

зняття коштів, мін. 
30 злотих, макс. 

250 злотих 

0 злотих 
0,20% від суми Доручення на 
зняття коштів, мін. 30 злотих, 

макс. 250 злотих 

2.2.1. 
додатковий збір за виконання доручення на 
переказ, який несе Замовник (варіант OUR) 

80 злотих 80 злотих 80 злотих 0 злотих 80 злотих 

2.2.2. 

виконання Доручень на зняття коштів за 
кордон або в національний банк з датою 
виконання не пізніше наступного дня після 
дати доручення 

додатково 60 злотих / 
20 злотих за доручення 

на переказ, що не є 
SEPA, в євро на 

рахунок Постачальника 
в Державі-члені 

додатково 60 
злотих 

0 злотих 0 злотих додатково 60 злотих 

2.2.3. 
виконання Доручень на зняття коштів за 
кордон або в національний банк з датою 
виконання на дату доручення 

додатково 90 злотих / 
20 злотих за доручення 

на переказ, що не є 
SEPA, в євро на 

рахунок Постачальника 
в Державі-члені 

додатково 90 
злотих 

0 злотих 0 злотих додатково 90 злотих 

3. 
Скасування або зміна виконаного Доручення 
на зняття коштів за кордоном або в 
національний банк, Замовником 

100 злотих + витрати 
інших банків 

100 злотих + 
витрати інших 

банків 
0 злотих 0 злотих 

100 злотих + витрати інших 
банків 

4. 
Виконання Доручення на зняття коштів з-за кордону або від вітчизняного банку, включаючи європейські перекази SEPA на рахунки клієнтів Getin Noble Bank 
S.A. для пенсій за вислугу років та по інвалідності: 

4.1. до суми 50 євро 0 злотих не стосується 0 злотих 0 злотих 0 злотих 



4.2. більше 50 євро 40 злотих не стосується 0 злотих 0 злотих 40 злотих 

5. 

Зміна розпорядження, скасування або 
повернення Доручення на зняття коштів з-за 
кордону на розпорядження банку-замовника 
або на вимогу Одержувача 

100 злотих + витрати 
інших банків, 

посередників у 
виконанні Доручення на 

зняття коштів 

100 злотих + 
витрати інших 

банків, 
посередників у 

виконанні 
Доручення на 
зняття коштів 

0 злотих 0 злотих 

100 злотих + витрати інших 
банків, посередників у 

виконанні Доручення на зняття 
коштів 

6. 

Розслідування або пошук Доручення на 
зняття коштів на запит Замовника або 
Бенефіціара (стосується платіжних операцій 
у сфері їх виконання за межами території 
держави-члена) 

50 злотих + комісії інших 
банків-учасників 

не стосується 0 злотих 0 злотих 
50 злотих + комісії інших 

банків-учасників 

Банк стягує комісійні та збори за операції, що здійснюються з рахунків в іноземній валюті, застосовуючи середній курс (fixing) відповідно до Основної Таблиці 
валютних курсів VeloBank S.A. на дату конвертації. 

G. 
ДОРУЧЕННЯ НА ПЕРЕКАЗ В ІНОЗІМНИХ ВАЛЮТАХ, КРІМ ЄВРО, ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ ТА В ЗЛОТОХ ДО ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ (НЕ 
СТОСУЄТЬСЯ ДЕПОЗИТІВ) 

1. Доручення на внутрішній переказ 
0 злотих АБО у 

відділенні Банку 10 
злотих1 

0 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих 

2. 
Доручення на переказ на рахунок в іншому 
банку 

     

2.1. 
доручення на переказ іноземної валюти у 
вітчизняні та іноземні банки 

0,20% від суми 
Доручення на зняття 

коштів, мін. 30 злотих, 
макс. 250 злотих 

0 злотих / 
0,20% від суми 
Доручення на 
зняття коштів, 
мін. 30 злотих, 
макс. 250 zł2 

0,20% від суми 
Доручення на 

зняття коштів, мін. 
30 злотих, макс. 

250 злотих 

0 злотих 
0,20% від суми Доручення на 
зняття коштів, мін. 30 злотих, 

макс. 250 злотих 

2.2. 
доручення на переказ у злотих іноземним 
банкам 

0,20% від суми 
Доручення на зняття 

коштів, мін. 30 злотих, 
макс. 250 злотих 

0,20% від суми 
Доручення на 
зняття коштів, 
мін. 30 злотих, 

макс. 250 
злотих 

0,20% від суми 
Доручення на 

зняття коштів, мін. 
30 злотих, макс. 

250 злотих 

0 злотих 
0,20% від суми Доручення на 
зняття коштів, мін. 30 злотих, 

макс. 250 злотих 

2.2.1. 
додатковий збір за виконання доручення на 
переказ, який несе Замовник (варіант OUR) 

80 злотих 80 злотих 80 злотих 0 злотих 80 злотих 

2.2.2. 

виконання Доручень на зняття коштів за 
кордон або в національний банк з датою 
виконання не пізніше наступного дня після 
дати доручення 

додатково 60 злотих 
додатково 60 

злотих 
0 злотих 0 злотих додатково 60 злотих 



2.2.3. 
виконання Доручень на зняття коштів за 
кордон або в національний банк з датою 
виконання на дату доручення 

додатково 90 злотих 
додатково 90 

злотих 
0 злотих 0 злотих додатково 90 злотих 

3. 
Скасування або зміна виконаного Доручення 
на зняття коштів за кордоном або в 
національний банк, Замовником 

100 злотих + витрати 
інших банків 

100 злотих + 
витрати інших 

банків 
0 злотих 0 злотих 

100 злотих + витрати інших 
банків 

4. Виконання Доручень на зняття коштів з-за кордону або від вітчизняного банку на рахунки клієнтів VeloBank S.A. для пенсій за вислугу років та по інвалідності: 

4.1. до 50 суми євро або еквіваленту 0 злотих не стосується 0 злотих 0 злотих 0 злотих 

4.2. понад 50 євро або еквіваленту 40 злотих не стосується 0 злотих 0 злотих 40 злотих 

5. 

Зміна розпорядження, скасування або 
повернення Доручення на зняття коштів з-за 
кордону на розпорядження банку-замовника 
або на вимогу Одержувача 

100 злотих + витрати 
інших банків, 

посередників у 
виконанні Доручення на 

зняття коштів 

100 злотих + 
витрати інших 

банків, 
посередників у 

виконанні 
Доручення на 
зняття коштів 

0 злотих 0 злотих 

100 злотих + витрати інших 
банків, посередників у 

виконанні Доручення на зняття 
коштів 

6. 

Розслідування або пошук Доручення на 
зняття коштів на запит Замовника або 
Бенефіціара (стосується платіжних операцій 
у сфері їх виконання за межами території 
держави-члена) 

50 злотих + комісії інших 
банків-учасників 

не стосується 0 злотих 0 злотих 
50 злотих + комісії інших 

банків-учасників 

1. Збір за доручення на внутрішній переказ не стягується за переказ на інший рахунок або кредит, що ведеться для того самого Власника, а також за придбання 
інвестиційних продуктів, придбаних через Банк. 

2. Ліміт 5 безкоштовних платіжних операцій включає загальну кількість операцій, зазначених у пунктах: E 1., E 2.1., E 2.2., E 2.3., F. 2,1. 2.2 (для внутрішніх 
операцій), G 2.1 (для внутрішніх операцій). 

Банк стягує комісійні та збори за операції, що здійснюються з рахунків в іноземній валюті, застосовуючи середній курс (fixing) відповідно до Основної Таблиці 
валютних курсів VeloBank S.A. на дату конвертації. 

H. ВНЕСЕННЯ/ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ У ВІДДІЛЕННІ БАНКУ 

1. Внесення готівки на рахунок в Банку 

0 злотих за перший 
платіж за календарний 

місяць, 10 злотих за 
наступні платежі в 

календарному місяці 

0 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих 

2. 
Оплата монетами в іноземних валютах - 
CHF, EUR (комісія не застосовується до 
погашення платежів по кредиту/позиці) 

50% від суми внесення не стосується 
50% від суми 

внесення 
0 злотих 

Ощадний 
рахунок: не 
стосується. 

ПР, 
Депозити: 
50% від 

суми 
внесення 



3. 

Внесення готівки на рахунок в іншому банку 
(у випадку з клієнтами, які не мають рахунку 
в Банку, збір стягується так само, як і для 
Рахунку «Прості правила») 

1,5% від суми внесення, 
мін. 20 злотих 

(стягується з особи, яка 
здійснює платіж) 

не стосується 

1,5% від суми 
внесення, мін. 20 

злотих (стягується 
з особи, яка 

здійснює платіж) 

0 злотих 
1,5%, мін. 20 злотих 

(стягується з особи, яка 
здійснює платіж) 

4. Зняття готівки з рахунку в Банку 

0 злотих за перше 
зняття за календарний 

місяць, 10 злотих за 
наступні зняття в 

календарному місяці 

0 злотих 0 злотих 0 злотих 

Ощадний 
рахунок: 0 злотих 

за першу 
транзакцію 

(переказ або 
зняття) за 

календарний 
місяць; 9 злотих 

за наступні 
перекази / зняття 
в календарному 

місяці; 0 злотих за 
перекази на 

Депозити в Банку6  

ПР, 
Депозити: 0 

злотих 

I. ВИПИСКА З РАХУНКУ (не стосується депозитів) 

1. Оформлення звідної місячної виписки  

1.1. 
1 раз на місяць в електронному вигляді в 
Інтернет-банкінгу 

0 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих, ПР, не стосується. 

1.2. 
1 раз на місяць з особистим отриманням у 
відділенні Банку 

0 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих 

1.3. 
1 раз на місяць, у тому числі відправлення 
поштою 

2,99 злотих 2,99 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих, ПР: 0 злотих 

2. 
Підготовка переліку платіжних операцій / 
копії виписки з платіжного рахунку 

19,99 злотих 19,99 злотих 19,99 злотих 0 злотих 19,99 злотих 

J. ІНШІ ЗБОРИ      

1. 
Підготовка та видача висновку банку/видача 
довідки про відкритий платіжний 
рахунок/депозит 

20 злотих 20 злотих 20 злотих 0 злотих 20 злотих 

2. 
Розпорядження власника рахунку щодо 
призначення коштів у разі смерті 
(прийняття/зміна) 

19,99 злотих 19,99 злотих 0 злотих 0 злотих 19,99 злотих 

3. 
Збір за повідомлення про відмову у 
виконанні платіжного доручення: 

4,99 злотих 0 злотих 0 злотих 0 злотих 4,99 злотих, ПР: 0 злотих 



4. 

Збір за створення / зміну / анулювання 
довіреності (збір стягується одноразово, 
незалежно від кількості наявних рахунків у 
однакових відносинах власності)1 

19,99 злотих 19,99 злотих 0 злотих 0 злотих 19,99 злотих 

5. 

Збір за генерування збірної інформації про 
відкриті банківські рахунки та договори про 
припинені або прострочені рахунки 
відповідно до ст. 59а, п. 1-3 Закону про 
банківську діяльність в банках або 
кооперативних ощадно-розрахункових касах 
у Польщі1.2 

22,70 злотих при 
надсиланні 

рекомендованим 
листом, або 18,50 

злотих в інших 
випадках 

22,70 злотих 
при 

надсиланні 
рекомендовани

м листом або 
18,50 злотих в 

інших 
випадках 

0 злотих 0 злотих 
22,70 злотих при надсиланні 
рекомендованим листом, або 
18,50 злотих в інших випадках 

1 Збір такий же, як і для Особистого рахунку, наявного у Клієнта. У випадку, якщо Клієнт не має Особистого рахунку Noble, Особистого рахунку Noble Bank або 
Особистого рахунку Noble Private Banking, збір такий же, як і за рахунок «Прості правила». 

2 У випадку з клієнтами, які не мають рахунку в Банку, збір стягується так само, як і для Рахунку «Прості правила». 

6. Послуга SMS Інформація для користувачів Інтернет-банкінгу (додаткова послуга) та SMS-повідомлення: 

6.1. 

збір не стягується за календарний місяць, в 
якому Пакет був активований вперше. Збір 
стягується наперед 1 числа кожного місяця з 
зазначеного рахунку; за послугу стягується 
один збір, кількість доступних безкоштовних 
повідомлень незмінна, незалежно від 
кількості рахунків, вибраних в рамках 
послуги (SMS-повідомлення - 30, електронні 
повідомлення - необмежено) 

5 злотих 5 злотих 0 злотих 0 злотих не стосується 

6.2. 

збір за кожне SMS-повідомлення поза 
пакетом - стягується 1 числа кожного місяця 
за SMS, використані в попередньому місяці 
(також стосується першого розрахункового 
періоду) з вказаного рахунку 

0,29 злотих 0 29 злотих 0 злотих 0 злотих не стосується 

 

II. 
КРЕДИТ НА ПЛАТІЖНОМУ РАХУНКУ 
(«Ліміт на рахунку») 

ПЛАТІЖНИЙ РАХУНОК 
«ПРОСТІ ПРАВИЛА» 

ОСНОВНИЙ 
ПЛАТІЖНИЙ 

РАХУНОК 

ПЛАТІЖНИЙ РАХУНОК 
«ОСОБИСТИЙ РАХУНОК 

NOBLE» 

ПЛАТІЖНИЙ РАХУНОК 
«ОСОБИСТИЙ РАХУНОК 

NOBLE PRIVATE BANKING» 

1. Комісія банку за надання Ліміту на рахунку 0 злотих не стосується 0 злотих 0 злотих 

2. 
Комісія банку за продовження Ліміту на 
рахунку 

2,5% від наданого ліміту, 
мін. 69 злотих 

не стосується 
2,5% від наданого ліміту, 

мін. 69 злотих 
0 злотих 

3. 
Комісія за підвищення розміру Ліміту на 
рахунку 

2,5% від суми підвищення 
ліміту, мін. 69 злотих 

не стосується 
2,5% від суми підвищення 

ліміту, мін. 69 злотих 
0 злотих 



4. Довідка про погашення Ліміту на рахунку 30 злотих не стосується 30 злотих 0 злотих 

  

III. ЧЕКИ 
ПЛАТІЖНИЙ РАХУНОК 
«ПРОСТІ ПРАВИЛА» 

ОСНОВНИЙ 
ПЛАТІЖНИЙ 

РАХУНОК 

ПЛАТІЖНІ РАХУНКИ ОСОБИСТИЙ РАХУНОК NOBLE / 
ОСОБИСТИЙ РАХУНОК NOBLE PRIVATE BANKING 

1. 
Прийом чека до інкасо (чеки приймаються 
тільки від клієнтів VeloBank S.A.) 

Вартість кур'єра 40 злотих не стосується 0 злотих 

2. 
Повернення неоплаченого банком чека 
(трасата) 

50 злотих + витрати 
іноземного банку 

не стосується 0 злотих 

     

IV. ЗБОРИ ЗА ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ (не стосується ПР та депозитів)   

1. 
Збір за нагадування та інші листи із вимогою 
сплати у процесі стягнення боргу 

Збір за лист, надісланий звичайною поштою 
Відповідно до фактичних витрат, понесених Банком, не 

більше 3,30 злотих1,2,3 

Збір за лист, надісланий рекомендованою поштою 
Відповідно до фактичних витрат, понесених Банком, не 

більше 5,90 злотих1,2,3 

Збір за лист, надісланий рекомендованою поштою з 
повідомленням про вручення 

Відповідно до фактичних витрат, понесених Банком, не 
більше 8,50 злотих1,2,3 

2. 
Збір за телефонне нагадування, SMS-
нагадування, виїзд на місце 

  
0 zł1, 2, 3 

1 Банк може проводити заходи, пов’язані з телефонним моніторингом (у формі телефонних дзвінків, SMS), надсиланням листів (у вигляді паперових нагадувань та 
запитів на оплату) та виїздами на місця. Періодичність цих дій залежить від позиції Клієнта, при цьому час між платними листами, надісланими клієнту щодо 
заявленої дебіторської заборгованості з одних правових відносин, не може бути меншим за 7 днів, а кількість платних листів, надісланих на адресу клієнта в 
даному місяці за заявленою дебіторською заборгованістю з одних правових відносин не може перевищувати 5. Банк застосовує дії з нагадування в описаному 
вище порядку, а якщо їх застосування неможливо або залишається неефективним, то він застосовує дії, пов’язані із судовими та виконавчими діями. 

2 Для договорів, укладених з 11 березня 2016 року, якщо загальна сума зборів за прострочення погашення кредиту та відсотків за прострочення, нарахованих 
споживачеві відповідно до договору, перевищує суму, що відповідає розміру максимального розміру відсотків за прострочення, передбаченого ст.. 481 § 21 ЦК, 
що обчислюється від суми заборгованості з погашення кредиту, що підлягає погашенню на день стягнення цих зборів або відсотків, належна лише сума зборів та 
відсотків, що відповідає розміру максимальної суми цих відсотків за прострочення. 

3 Поширюється на договори Ліміту на рахунку, укладені до 10 березня 2016 року. За договорами Ліміту на рахунку, укладеними з 11 березня 2016 року, збір не 
стягується. 

 


