Obowiązująca od dnia 15 grudnia 2019 roku

Tabela opłat i prowizji dla przedsiębiorców
w Svenska Handelsbanken AB Spółka
Akcyjna Oddział w Polsce

Rachunki Bankowe bieżące, pomocnicze w PLN oraz walutach obcych
Czynność

Opłata/ prowizja 1

1. Otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego

bez opłat

2. Opłata za administrowanie rachunkiem dla rezydentów:
 bieżącym w PLN lub w walucie obcej

 pomocniczym

3. Opłata za administrowanie rachunkami dla nierezydentów

4. Wyciąg z rachunku
Za sporządzenie wyciągu raz w miesiącu
Za sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu:
 przesłany w formie elektronicznej
 przesłany pocztą
 przesłany za pomocą faksu
 odbiór osobisty w banku
 sporządzenie duplikatu wyciągu
 sporządzenie wyciągu miesięcznego JPK_WB na żądanie
5. Sporządzenie na zlecenie Klienta historii Rachunku Bankowego:
 za każdą stronę wydruku dotyczącą obrotów na danym rachunku
za rok bieżący
 za każdą stronę wydruku dotyczącą obrotów na danym rachunku
za rok poprzedni i wcześniejsze

PLN 50,00
miesięcznie za
rachunek
PLN 20,00
miesięcznie za
rachunek
PLN 400,00
miesięcznie

bez opłat
bez opłat
PLN 3,50
PLN 15,00
bez opłat
PLN 10,00
PLN 50,00

PLN 5,00
PLN 10,00

6. Przygotowanie na zlecenie Klienta potwierdzonej kopii
dokumentów (np. kart wzorów podpisów, umów itp.)

PLN 200,00 + koszty
notarialne

7. Wprowadzenie zmian w umowie Rachunku Bankowego/ karcie
wzorów podpisów (zmiana adresu, nazwy Klienta, pełnomocników,
etc.)

bez opłat

Wszystkie opłaty i prowizje pobierane są w PLN bądź równowartości w walutach obcych, zgodnie z obowiązującym średnim
kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski w dniu realizacji. Bank zastrzega sobie prawo do zaokrąglania naliczonych w
ten sposób kwot. W indywidualnych przypadkach wysokość opłat może podlegać negocjacji z Bankiem.
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Inne czynności
Czynność

Opłata/ prowizja

1. Potwierdzenia:
 salda Rachunku Bankowego na zlecenie audytora firmy
 salda Rachunku Bankowego na zlecenie Klienta
 prowadzenia Rachunku Bankowego
 dokonania przelewu krajowego / zagranicznego

PLN 150,00
PLN 50,00
PLN 50,00
PLN 30,00

2. Sporządzenie i wydanie opinii bankowej

PLN 150,00

3. Sporządzenie i wydanie pełnej opinii bankowej na zlecenie Klienta
lub jego audytora (uwzględniającej m.in. obsługę zobowiązań
kredytowych i/lub gwarancyjnych)

PLN 300,00

4. Wysłanie wiadomości SWIFT na zlecenie Klienta

PLN 100,00

5. Niestandardowe zlecenie innych czynności bankowych

ustalana
indywidualnie

6. Pozostałe opłaty związane z wykonaniem niestandardowych zleceń
czynności bankowych (np. opłaty pocztowe, etc.)

Klient pokrywa
koszty, którymi Bank
zostanie obciążony

7. Wysyłanie komunikatu MT940 do innego banku:
 jednorazowa prowizja przygotowawcza
 prowizja miesięczna od każdego rachunku bankowego, dla
którego świadczona jest usługa

PLN 200,00
PLN 50,00

8. Miesięczna opłata za saldowanie rachunku płacowego

bez opłat

9. Miesięczna opłata za saldowanie pozostałych rachunków
bankowych

PLN 20,00

10. Realizacja płatności przez Bank z innego rachunku Klienta, w
przypadku niewystarczających środków na rachunku wskazanym w
zleceniu (na podstawie dyspozycji Klienta)

PLN 20,00
od zlecenia

11. Przesyłka kurierska krajowa

PLN 50,00

12. Przesyłka kurierska zagraniczna

PLN 120,00
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Lokaty terminowe
Czynność

Opłata/ prowizja

1.

Otwarcie Rachunku Lokat Terminowych

bez opłat

2.

Prowadzenie Rachunku Lokat Terminowych

bez opłat

3.

Potwierdzenie zawarcia Lokaty Terminowej

bez opłat

4.

Zerwanie Lokaty Terminowej przed terminem

ustalana
indywidualnie

4

Leasing
Opłata/ prowizja w
PLN2 netto

Czynność
1. Prowizja przygotowawcza

do negocjacji, nie
mniej niż PLN
200,00

2. Miesięczna opłata administracyjna

do PLN 50,00

3. Opłata za wcześniejsze rozliczenie umowy z tytułu powstania
szkody całkowitej lub kradzieży przedmiotu

3,5% kapitału
pozostającego do
spłaty, nie mniej niż
PLN 800,00

4. Przedterminowe zakończenie umowy - Aneks

PLN 300,00

5. Sporządzenie pozostałych aneksów do umowy, zmiana
harmonogramu

do negocjacji, nie
mniej niż PLN
200,00

6. Cesja umowy

PLN 500,00

7. Wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania

Z OC – bez opłat
z AC – PLN 100,00

8. Opłata z tytułu rejestracji

Koszt rejestracji +
PLN 250,00

9. Dodatkowa naklejka na szybę

Koszt naklejki +
PLN 100,00

10. Wyrobienie indywidualnych tablic rejestracyjnych

Koszt tablic +
PLN 200,00

11. Opłata za inne czynności wykonane na życzenie Leasingobiorcy

PLN 150,00

12. Inne czynności dot. pojazdu związane z wizytą w Wydziale
Komunikacji /innych urzędach

Koszty opłat Urzędu
+ PLN 100,00

13. Wysłanie pisemnej informacji do organów państwowych lub
samorządowych

PLN 50,00

14. Opłata za drugi monit w związku z brakiem polisy
ubezpieczeniowej (7 dni po pierwszym wezwaniu)

PLN 100,00

15. Opłata za kolejne monity w związku z brakiem polisy
ubezpieczeniowej (co 7 dni)

PLN 50,00

Wszystkie opłaty i prowizje pobierane są w PLN bądź równowartości w walutach obcych, zgodnie z obowiązującym średnim
kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu wystawienia faktury.
W indywidualnych przypadkach wysokość opłat może podlegać negocjacji.
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Kredyty
Czynność

Opłata/ prowizja

1. Prowizja przygotowawcza

ustalana
indywidualnie

2. Prowizja za udostępnienie środków

ustalana
indywidualnie

3. Prowizja od zaangażowania (od niewykorzystanej kwoty kredytu/
transzy)

ustalana
indywidualnie

4. Prowizja od przedterminowej spłaty

ustalana
indywidualnie

5. Wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu:
 po zakończenie okresu kredytowania
 w trakcie trwania umowy

bez opłat
PLN 100,00

6. Potwierdzenie salda kredytowego i/lub gwarancyjnego na zlecenie
Klienta lub jego audytora

PLN 100,00

7. Sporządzenie na zlecenie Klienta dodatkowej informacji/ kopii
informacji/ innego dokumentu dotyczącego przyznanego kredytu

PLN 200,00

8. Zmiana warunków umowy kredytowej (aneks do umowy)

ustalana
indywidualnie

9. Sporządzenie zaświadczenia o zdolności kredytowej Klienta

PLN 200,00

10. Wezwanie do zapłaty

PLN 50,00
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Gwarancje
Czynność
1.

Opłata/ prowizja

1. Prowizja przygotowawcza:
 zgodnie ze standardowym wzorem Banku

ustalana indywidualnie,
min. PLN 500,00

 zgodnie z tekstem przedstawionym przez Zleceniodawcę
i zaakceptowanym przez Bank

ustalana indywidualnie,
min. PLN 1.000,00

Opłata pobierana jednorazowo w dniu wystawienia gwarancji
2. Prowizja administracyjna (płatna z góry za każdy rozpoczęty
kwartał, liczona od dnia wystawienia gwarancji)

ustalana indywidualnie,
min. PLN 150,00

3. Zmiana warunków gwarancji (np. podwyższenie kwoty,
przedłużenie ważności)

ustalana indywidualnie

4. Prowizja od gwarancji wystawionej na zlecenie banku
zagranicznego płatna z góry za każdy rozpoczęty kwartał:
 oddziału SHB
 innego banku

0,1% p.a.,
min. PLN 500,00
0,3% p.a.,
min. PLN 500,00

5. Cesja praw z gwarancji

ustalana indywidualnie,
min. PLN 250,00

6. Opłata za obsługę żądania zapłaty z gwarancji udzielonej przez
Bank (prowizja liczona od kwoty żądania zapłaty)

0,20%,
min. PLN 200,00

7. Złożenie roszczenia z gwarancji w imieniu Klienta Banku

PLN 200,00

8. Opłata za wysłanie gwarancji do beneficjenta systemem SWIFT

PLN 200,00

9. Wydanie duplikatu gwarancji

ustalana indywidualnie

10.Wystawienie promesy gwarancji

ustalana indywidualnie,
min. PLN 250,00

11. Zaopiniowanie/sporządzenie na zlecenie Klienta
niestandardowej treści gwarancji

ustalana indywidualnie,
min. PLN 500,00

12. Awizowanie Beneficjentowi gwarancji obcej

PLN 250,00

13. Anulowanie gwarancji przed terminem jej ważności lub
wyksięgowanie gwarancji zwróconej

PLN 100,00 lub zgodnie z
umową

14. Anulowanie zlecenia udzielenia gwarancji przed jej
wystawieniem

w wysokości prowizji
przygotowawczej

15. Sporządzenie na zlecenie Klienta zaświadczenia /zestawienia/
raportu itp. dotyczącego gwarancji

PLN 200,00
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System bankowości internetowej GlobalOn-Line
Czynność

Opłata/ prowizja

1. Miesięczna opłata za dostęp do GlobalOn-Line

PLN 80,00

2. Wydanie pierwszego i drugiego czytnika kart dla firmy

bez opłat

3. Wydanie kolejnego czytnika kart dla firmy

PLN 200,00

4. Wydanie spersonalizowanej karty do logowania do bankowości
elektronicznej

bez opłat

5. Wymiana spersonalizowanej karty do logowania do bankowości
elektronicznej z przyczyn technicznych

bez opłat

6. Wydanie na życzenie Klienta nowej karty do logowania w miejsce
zablokowanej

PLN 200,00

7. Dostarczenie raportów w formacie SWIFT MT940, xml, csv lub
innym dostępnym formacie:
 jednorazowa opłata przygotowawcza za uruchomienie usługi
 miesięczna opłata za uruchomioną usługę dla pojedynczego
rachunku

PLN 200,00

8. Dostarczenie raportów w formacie SWIFT MT942:
 jednorazowa opłata przygotowawcza za uruchomienie usługi
 miesięczna opłata za uruchomioną usługę dla pojedynczego
rachunku

PLN 200,00
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PLN 30,00

PLN 50,00

Karty płatnicze MasterCard
Czynność

Opłata/ prowizja

1. Opłata za wydanie/wznowienie karty

bez opłat

2. Opłata roczna za użytkowanie karty:
 MasterCard Corporate Charge
 MasterCard Business Gold Charge

PLN 150,00
PLN 250,00

Opłata pobierana jest na początku pierwszego i każdego kolejnego roku, licząc od daty
wydania Karty

3. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

bez opłat

4. Prowizja od wypłaty gotówki:
 MasterCard Corporate Charge*

3% kwoty transakcji,
min. PLN 4,00

 MasterCard Business Gold Charge

3% kwoty transakcji,
min. PLN 7,00

*Dla karty MasterCard Corporate Charge od dnia wykonania transakcji naliczane są
odsetki w wysokości 4-krotności stopy lombardowej

5. Opłata za korzystanie z pakietu ubezpieczeń

bez opłat

6. Opłata za wysłanie na zlecenie klienta duplikatu wyciągu z
rachunku karty

PLN 20,00

7. Opłata za zmianę numeru PIN

bez opłat

8. Opłata roczna za korzystanie z portalu Internetowego dla
użytkownika

bez opłat

9. Opłata miesięczna za korzystanie z portalu MasterCard
Smartdata.gen2 (usługa opcjonalna)

PLN 30,00

10. Opłata za dostarczenie karty pocztą kurierską na życzenie Klienta
na terytorium kraju

PLN 35,00

11. Opłata za dostarczenie karty pocztą kurierską na życzenie Klienta
poza terytorium kraju

PLN 120,00

12. Opłata za wejście do poczekalni VIP Lounges Priority Pass od
osoby, za każdy pobyt

USD 27,00

13. Brak środków na rachunku w kwocie wystarczającej na spłatę
zadłużenia po zakończeniu cyklu rozliczeniowego
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PLN 100,00

Krajowe Polecenie Przelewu
Czynność

Opłata/ prowizja

1. Krajowe Polecenie Przelewu przychodzące

bez opłat

2. Krajowe Polecenie Przelewu wychodzące:
 dostarczone bankowością elektroniczną
 dostarczone w formie papierowej
 via SORBNET powyżej PLN 1 mln
 via SORBNET na życzenie Klienta

PLN 3,00
PLN 10,00
PLN 15,00
PLN 25,00

3. Polecenie Przelewu pomiędzy rachunkami w Banku dostarczone
elektronicznie lub papierowo

bez opłat

4. Korekta ręczna Polecenia Przelewu

PLN 20,00

5. Dostarczenie do realizacji przez Bank Polecenia Przelewu
skierowanego do Urzędu Skarbowego bez wymaganych danych

PLN 20,00

6. Polecenie Zapłaty
Klient odbiorca:
a. realizacja pojedynczego Polecenia Zapłaty
 Rachunek Bankowy płatnika w Handelsbanken
 Rachunek Bankowy płatnika w innym banku

bez opłat
PLN 2,00

Jednorazowa opłata za przekazanie pojedynczego formularza zgody
do banku płatnika
Klient płatnik:
a. obciążenie Rachunku Bankowego i przekazanie kwoty zlecenia na
rachunek odbiorcy w Handelsbanken
b. obciążenie Rachunku Bankowego i przekazanie kwoty zlecenia na
rachunek odbiorcy w innym banku
c. realizacja odwołania pojedynczego Polecenia Zapłaty

PLN 5,00

bez opłat
PLN 2,00
PLN 5,00

7. Anulowanie niezrealizowanego Polecenia Przelewu na życzenie
Klienta dostarczonego do Banku

PLN 20,00

8. Prowadzenie procesu reklamacyjnego na wniosek Klienta

PLN 100,00

9. Rejestracja zlecenia stałego

PLN 5,00

10. Realizacja zlecenia stałego

PLN 10,00

11. Realizacja zlecenia stałego wewnętrznego (pomiędzy rachunkami
Klienta)

bez opłat

13. Realizacja zlecenia z tytułu zawiadomień o zajęciach
wierzytelności z rachunków bankowych Klienta

PLN 50,00
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Walutowe Polecenie Przelewu realizowane w walucie innej niż EUR
Czynność

Opłata/ prowizja

1. Walutowe Polecenie Przelewu przychodzące:
 na rachunek Klienta w Handelsbanken

 transfery pomiędzy rachunkami własnymi prowadzonymi
w Handelsbanken otrzymane via GlobalOn-Line w opcji „transfer
own account”

0,1%,
min. PLN 20,00,
max. PLN 120,00
bez opłat

2. Walutowe Polecenie Przelewu wychodzące:
 standard

0,15%,
min. PLN 25,00,
max. PLN 200,00

 ekspres

0,2%,
min. PLN 150,00,
max. PLN 300,00

 transfery pomiędzy Rachunkami Bankowymi prowadzonymi
w Handelsbanken przesłane via GlobalOn-Line w opcji „transfer own
account”

PLN 12,00

3. Walutowe Polecenie Przelewu wewnętrzne z przewalutowaniem

bez opłat

4. Walutowe Polecenie Przelewu wewnętrzne bez przewalutowania

bez opłat

5. Dodatkowa opłata za realizację przychodzącego Walutowego
Polecenia Przelewu z klauzulą kosztową OUR (pokrywa
zleceniodawca)

PLN 50,00 + koszty
Banku

6. Dodatkowa opłata za realizację wychodzącego Walutowego
Polecenia Przelewu z klauzulą kosztową OUR

PLN 40,00 + koszty
banku
zagranicznego

7. Ręczna korekta Walutowego Polecenia Przelewu (np. BIC, IBAN,
szczegóły płatności)

PLN 20,00

8. Anulowanie niezrealizowanego Walutowego Polecenia Przelewu na
życzenie Klienta

PLN 20,00

9. Prowadzenie procesu reklamacyjnego na wniosek Klienta

PLN 100,00 + koszty
banku
zagranicznego

10. Rejestracja zlecenia stałego

PLN 5,00

11. Realizacja zlecenia stałego

0,15%,
min. PLN 25,00,
max. PLN 200,00
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Walutowe Polecenie Przelewu realizowane w EUR
Są to Transakcje Płatnicze wykonywane w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego państwa
UE, Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Płatność SEPA jest realizowana z kont EUR do banków UE, które rozliczają
Walutowe Polecenia Przelewu SEPA. Walutowe Polecenie Przelewu SEPA musi zawierać BIC (SWIFT), IBAN, opcję
kosztową SHA i tytuł płatności (towar, usługa, etc.).

Czynność

Opłata/ prowizja

1. Walutowe Polecenie Przelewu:
a) przychodzące
 na rachunek Klienta Banku
 Walutowe Polecenie Przelewu pomiędzy rachunkami własnymi
prowadzonymi w Handelsbanken otrzymane via GlobalOn-Line w
opcji „transfer own account”
b) wychodzące
 standard

bez opłat
bez opłat

0,15%,
min. PLN 25,00,
max. PLN 200,00
0,2%,
min. PLN 150,00,
max. PLN 300,00

 ekspres

 transfery pomiędzy Rachunkami Bankowymi prowadzonymi w
Handelsbanken przesłane via GlobalOn-Line w opcji „transfer own
account”

PLN 12,00

2. Walutowe Polecenie Przelewu wewnętrzne z przewalutowaniem

bez opłat

3. Walutowe Polecenie Przelewu wewnętrzne bez przewalutowania

bez opłat

4. Dodatkowa opłata za realizację przychodzącego Walutowego
Polecenia Przelewu z klauzulą kosztową OUR (pokrywa
zleceniodawca)

PLN 50,00 + koszty
Banku

5. Dodatkowa opłata za realizację wychodzącego Walutowego
Polecenia Przelewu z klauzulą kosztową OUR

PLN 40,00 + koszty
banku
zagranicznego

6. Walutowe Polecenie Przelewu SEPA:
 otrzymane
 wychodzące
- dostarczone bankowością elektroniczną
- dostarczone w formie papierowej

bez opłat
PLN 3,00
PLN 10,00

7. Ręczna korekta Walutowego Polecenia Przelewu (np. BIC, IBAN,
szczegóły płatności)

PLN 20,00

8. Anulowanie niezrealizowanego Walutowego Polecenia Przelewu na
życzenie Klienta

PLN 20,00
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9. Prowadzenie procesu reklamacyjnego na wniosek Klienta

PLN 100,00 + koszty
banku
zagranicznego

10. Rejestracja zlecenia stałego

PLN 5,00

11. Realizacja zlecenia stałego

0,15%,
min. PLN 25,00,
max. PLN 200,00
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Obsługa gotówkowa
Czynność

Opłata/ prowizja

1. Prowizja od kwoty wpłaty gotówkowej dokonana w formie otwartej
lub zamkniętej do kasy:
 w PLN
 w walutach obcych
2. Prowizja od kwoty wypłaty gotówkowej dokonanej w formie otwartej
lub zamkniętej z kasy:
 w PLN
 w walutach obcych

0,4%,
min. PLN 15,00
0,5%,
min. PLN 15,00

0,15%,
min. PLN 15,00
0,4%,
min. PLN 15,00

3. Opłata dodatkowa, gdy wpłata gotówkowa dokonywana w formie
zamkniętej zawiera bilon do 5% wartości wpłaty

0,03%

4. Opłata dodatkowa, gdy wpłata jest w postaci nieuporządkowanej
(niezgodnie z Regulaminem), z udziałem bilonu powyżej 5% wartości
wpłaty lub z błędnie wypełnionym dowodem wpłaty

0,5%

5. Opłata za wydanie kluczy i PIN-kodów do wrzutni

PLN 50,00

6. Opłata za nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki:
 w PLN
 w walutach obcych

PLN 200,00
PLN 300,00

7. Opłata za sporządzenie zestawienia operacji gotówkowych

PLN 50,00

8. Wpłata gotówki z wykorzystaniem całodobowej wrzutni gotówkowej

0,25%,
min. PLN 15,00

9. Dodatkowe usługi związane z obsługą gotówkową

ustalane
indywidualnie
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