Regulamin świadczenia usług pośrednictwa wykupu pieniądza elektronicznego
BiLLon oferowanej przez Plus Bank S.A.
Postanowienia ogólne
1.
2.

§ 1.
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Użytkowników w ramach Usługi BiLLon, w szczególności
zasady Wykupu Jednostek BiLLon za pośrednictwem Banku działającego jako Agent Rozliczeniowy.
W zakresie udostępniania i obsługi przez Bank pieniądza elektronicznego w ramach Usługi BiLLon nie mają
zastosowania postanowienia art. 26 ust.1 i art. 29 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

§2
Usługa BiLLon polegająca na pośrednictwie w Wykupie Jednostek BiLLon oferowana jest przez Plus Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramskiej 77, 04-175 Warszawa, kapitał zakładowy 261 881 661,60 zł w całości
wpłacony, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096937, REGON
630520298 , NIP 7810014345, zwany dalej Bankiem.
§3
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Agent Rozliczeniowy/AR – bank lub inny podmiot posiadający Uprawnienia Instytucji Płatniczej, który na podstawie
umów zawartych z Bankami w ramach Usługi BiLLon, jest w stanie obsługiwać wykup Jednostek BiLLon;
2) Akceptant - Użytkownik otrzymujący Płatność w jednostkach BiLLon;
3) Aplikacja BiLLon/Aplikacja – aplikacja o nazwie BiLLon, będąca oprogramowaniem, umożliwiającym wykonywanie
operacji w ramach Usługi BiLLon;
4) Autoryzacja – zgoda Użytkownika oraz Akceptanta na wykonanie transakcji płatniczej;
5) Bank – Plus Bank Spółka Akcyjna;
6) Dostawca systemu – Billon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444592,
7) Dzień roboczy – każdy dzień, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo uznanych za wolne od pracy;
8) Emitent/IPE – bank lub inny podmiot, którego przedmiotem działania jest prowadzenie we własnym imieniu i na
własny rachunek działalności polegającej na wydawaniu do dyspozycji i Wykupie pieniądza elektronicznego BiLlon;
9) Jednostki BiLLon/Jednostki – niepodzielne jednostki cyfrowej formy gotówki, których wartość pieniężna jest
wyrażona w złotych polskich. Stanowią elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, posiadających ekwiwalent
nominałów o wartościach: 0,1 gr., 0,2 gr., 0,5 gr., 1 gr., 2 gr., 5 gr, 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zł., 2 zł., 5 zł., 10 zł.,
20 zł., 50 zł., 100 zł., 200 zł;
10) Klient/Użytkownik - osoba, która dokonała Rejestracji w Aplikacji;
11) Klucz prywatny – zabezpieczenie służące do podpisywania i szyfrowania danych przesyłanych między Użytkownikami
lub Akceptantami za pomocą Aplikacji BiLLon, jest to klucz tajny, nie może być przekazywany osobom trzecim;
12) Klucz publiczny – zabezpieczenie służące do weryfikacji podpisu cyfrowego i deszyfrowania danych przesłanych
między Użytkownikami lub Akceptantami;
13) Login – unikalny ciąg znaków nadawany przy rejestracji Użytkownika w Usłudze BiLLon na Urządzeniu, służący do
identyfikacji Użytkownika i logowania się do Aplikacji;
14) Mocne hasło – ciąg znaków ustalony przez Użytkownika, inny niż jedno z haseł znajdujących się w słownikach
popularnych języków, składający się z minimalnie 9 znaków w tym jednej cyfry oraz jednego znaku specjalnego
utworzone w celu dokonania rejestracji w Aplikacji BiLLon. Hasło jest sekretem Użytkownika, może być
wykorzystywane wyłącznie w Usłudze BiLLon i nie może być ujawniane innym osobom, lub podmiotom, w tym AR;
15) PIN – poufny osobisty kod identyfikacyjny w postaci krótkiego ciągu znaków służący do identyfikacji Użytkownika i
potwierdzenia dokonywanych transakcji;
16) Płatność/Transakcja – dokonanie przez Użytkownika przekazania środków do Akceptanta, za pośrednictwem
Aplikacji BiLLon. Płatności realizowane są w Jednostkach BiLLon;
17) Pobranie wtórne Jednostek BiLLon - doładowanie Aplikacji BiLLon Jednostkami znajdującymi się już w obrocie;
18) Podpis cyfrowy – elektroniczne oznaczenie bezpieczeństwa plików umożliwiające weryfikację wydawcy plików oraz
sprawdzenie czy od czasu podpisania plik nie został zmodyfikowany;
19) Portfel – funkcja w Aplikacji BiLLon pozwalająca na przechowywanie Jednostek w pamięci Urządzenia, z której to
pamięci pobierane są Jednostki w celu wykonania Transakcji w ramach Usługi ;
20) Rachunek umorzeniowy – rachunek, na który AR dokonuje przelewu środków z tytułu przeprowadzonego Wykupu;
rachunek wskazany w Aplikacji, przy Rejestracji lub w Umowie;
21) Rejestracja prosta/Rejestracja– rejestracja Użytkownika do Systemu BiLLon, po dokonaniu rejestracji Użytkownik
otrzymuje unikalny Login oraz Klucz prywatny i Klucz publiczny, konieczne do dokonania Podpisu cyfrowego;
22) Sejf – funkcja w Aplikacji BiLLon pozwalająca na przechowywanie Jednostek w bezpieczny sposób, który
uniemożliwia natychmiastowe wykorzystywanie Jednostek do dokonywania Transakcji, do momentu przekazania
Jednostek na Urządzenie;
23) System BiLLon – zbiór oprogramowania służący jako system wymiany danych oraz Jednostek w celu dokonywania
Transakcji pomiędzy Użytkownikami i Akceptantami, w ramach którego obowiązują jednolite zasady realizacji
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Transakcji dokonanych z zastosowaniem Jednostek;
24) Umowa – umowa określająca szczególne warunki pośrednictwa Wykupu
Jednostek zawarta pomiędzy
Użytkownikiem a AR w ramach Usługi BiLLon;
25) Urządzenie – telefon komórkowy, komputer osobisty, tablet, serwer lub inne urządzenie elektroniczne pozwalające
na odbieranie, przetwarzanie oraz wysyłanie danych przynajmniej przy pomocy sieci przewodowej lub
bezprzewodowej, spełniające wymagania techniczne niezbędne do instalacji Aplikacji BiLLon, posiadające oryginalny,
niezmodyfikowany w sposób niezalecany przez producenta, system operacyjny;
26) Usługa BiLLon/Usługa – usługa umożliwiająca dokonywanie zakupu Jednostek, Płatności oraz Wykupu Jednostek
przy użyciu Aplikacji BiLLon;
27) Wykup – transakcja zakupu Jednostek BiLLon przez Emitenta od Użytkownika, za pośrednictwem AR, w zamian za
wykupione Jednostki, AR przelewa Klientowi kwotę odpowiadającą ich wartość nominalnej, pomniejszonej o należną
prowizję AR, wyrażoną w polskich złotych, na wskazany Rachunek umorzeniowy. Wykup realizowany jest przez AR
odpłatnie zgodnie ze stawkami zawartymi w Tabeli Opłat Usługi BiLLon stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu,
chyba że warunki szczegółowe zawarte w Umowie stanowią inaczej;

Zasady korzystania z Usługi

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.
2/7

§4
Rejestracja
Korzystanie z Aplikacji BiLLon, za wyjątkiem procesu jej instalacji oraz Rejestracji do Systemu BiLLon, możliwe
jest po dokonaniu Rejestracji w Aplikacji zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi emisji oraz wykupu
pieniądza elektronicznego BiLLon jednego z Emitentów w ramach Systemu BiLLon.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu Rejestracji, znajdują się na stronie internetowej www.billon.info.
W celu dokonania Wykupu Klient zawiera umowę z Bankiem, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
Zawarcie umowy z Bankiem poprzez akceptację niniejszego Regulaminu umożliwia wykonywanie Wykupu przez
Użytkownika w ramach limitów określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu.
Użytkownik ma możliwość korzystania z podwyższonych limitów określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu
po dokonaniu Rejestracji pełnej w Banku, która wymaga:
a. Rejestracji pełnej w ramach umowy z Bankiem na świadczenie usługi emisji oraz wykupu pieniądza
elektronicznego BiLLon,
lub
b. podania następujących danych na stronie Banku (www.billon.plusbank.pl):
1. w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, obywatelstwo, adres email, numer telefonu, adres
zameldowania, PESEL lub datę urodzenia w przypadku cudzoziemców, rodzaj oraz seria i numer
dokumentu tożsamości oraz numer swojego Rachunku umorzeniowego,
w przypadku osób prawnych – nazwa firmy, adres email, numer telefonu, adres siedziby, numer
KRS, numer NIP, numer REGON oraz numer swojego Rachunku umorzeniowego
2. dokonania w Banku zakupu Jednostek BiLLon z Rachunku umorzeniowego,
3. pozytywnej weryfikacji danych opisanych w punkcie 5.b.1. powyżej na podstawie danych
otrzymanych w przelewie z wskazanego rachunku
§ 5.
Akceptacja transakcji
Transakcje mogą być dokonywane jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, do wysokości wartości
Jednostek BiLLon zgromadzonej w Portfelu Klienta, przy uwzględnieniu limitów transakcji.
Użytkownik może dokonać Transakcji za pomocą Jednostek BiLLon znajdujących się w Portfelu, Użytkownik nie
ma możliwości dokonania Transakcji Jednostkami BiLLon, które znajdują się w Sejfie. Jeżeli Użytkownik chce
dokonać Transakcji za pomocą Jednostek BiLLon znajdujących się w Sejfie musi przesłać Jednostki z Sejfu do
Portfela po uprzednim podaniu Mocnego hasła lub PINu.
Akceptant może przyjąć od Użytkownika jedynie Jednostki BiLLon, ważne na datę zlecenia Transakcji. W
wypadku gdy Użytkownik nie posiada ważnych Jednostek BiLLon Transakcja zostanie automatycznie odrzucona
przez System BiLLon. Aplikacja BiLLon pozwala na sprawdzenie dat ważności Jednostek BiLLon.
Wykonując transakcje Aplikacja w pierwszej kolejności automatycznie preferuje przekazanie nominałów
Jednostek BiLLon o najkrótszym pozostałym terminie ważności.
Użytkownik ma możliwość przekazania Jednostek innemu Użytkownikowi poprzez odpłatne Pobranie wtórne
Jednostek.
Wysokość prowizji pobranej na podstawie pkt. powyżej może być określona kwotowo lub procentowo od
wartości Pobrania wtórnego Jednostek.
Aplikacja BiLLon umożliwia przekazywanie Jednostek wydanych przez dowolnego Emitenta funkcjonującego w
ramach Usługi, w tym przez Bank.
§ 6.
Wykup Jednostek BiLLon
Użytkownik może wydać Bankowi dyspozycję o pośrednictwo w Wykupie i umorzeniu Jednostek.
W przypadku gdy Użytkownik wydaje dyspozycję o pośrednictwo w Wykupie do Banku należy wskazać iż Wykup
wykonywany jest na numer Rachunku umorzeniowego wskazany przy Rejestracji Pełnej lub w Umowie, lub
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podać następujące dane do przelewu:
c. w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer Rachunku
umorzeniowego,
d. w przypadku osoby prawnej: nazwę firmy, adres jej siedziby oraz numer Rachunku umorzeniowego.
Niezwłocznie po wydaniu dyspozycji o pośrednictwo w Wykupie i umorzeniu Jednostek, Bank przysyła
informację o cenie i warunkach wykonania Wykupu, które Użytkownik może zaakceptować, za pomocą Aplikacji
BiLLon.
W przypadku akceptacji przez Użytkownika powyższych warunków i cen, Jednostki przekazywane są z
Urządzenia Użytkownika do Banku za pomocą Aplikacji BiLLon, a następnie do Emitentów.
Po otrzymaniu środków od Emitentów, Bank niezwłocznie dokonuje przelewu gotówki na wskazany przez
Użytkownika Rachunek umorzeniowy.
Dla skuteczności przelewu, dane do przelewu muszą być zgodne z danymi przypisanymi do wskazanego
rachunku bankowego. Jeżeli dane te nie są zgodne, przelew zostaje wstrzymany do momentu wyjaśnienia tych
sprzeczności, nie dłużej niż na 7 Dni roboczych. W przypadku nie wyjaśnienia sprzeczności w powyższym
terminie, nastąpi zwrotne przekazanie środków wydającemu dyspozycję Wykupu, obniżonego o odpowiedniá
prowizję.
Za wykup środków AR pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli Opłat Usługi BiLLon stanowiącej załącznik
nr 1 do Regulaminu lub w Umowie.
W terminie do 4 lat po upływie terminu ważności jako środek płatniczy Jednostek BiLLon Akceptant może zlecić
jej Wykup.
Wypłata gotówki z bankomatu przy użyciu Aplikacji BiLLon stanowi Wykup Jednostek. Aktualna lista
bankomatów obsługujących Aplikację BiLlon znajduje się na stronie internetowej: www. Billon.info.
§ 7.
Dostęp do informacji
Użytkownik ma możliwość uzyskania dostępu do informacji dotyczących wysokości salda jednostek i historii
operacji poprzez Aplikację BiLLon – po uprzednim zalogowaniu się.
Akceptant ma możliwość uzyskania dostępu do Danych osobowych Użytkownika za każdorazową zgodą
Użytkownika. W wypadku wyrażenia zgody Użytkownika dane przekazywane są bezpośrednio do Akceptanta,
podczas Transakcji, bez pośrednictwa osób trzecich. Po wyborze odpowiedniej opcji w Aplikacji, dane te mogą
być automatycznie przekazywane Akceptantowi przez Aplikację BiLLon wraz z transakcją płatniczą.
Bank nie bierze odpowiedzialności za: prawdziwość, rzetelność i kompletność danych o których mowa w pkt. 2.
§ 8.
Ochrona danych
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Użytkownik jest zobowiązany do:
a. przechowywania, ochrony oraz używania z zachowaniem należytej staranności w sposób
zabezpieczający przed ich utratą i możliwością zapoznania się z ich treścią przez osoby nieuprawnione:
kodu PIN oraz Mocnego hasła,,
b. korzystania z Usługi BiLLon zgodnie z niniejszym Regulaminem,
c. ochrony Urządzenia z zainstalowaną Aplikacją:
i. przed
szkodliwym
oprogramowaniem
(poprzez
instalację
stosownych
narzędzi
bezpieczeństwa),
ii. nie dokonywania przełamania lub próby przełamania wbudowanych zabezpieczeń producenta
Urządzenia ani systemu operacyjnego, zainstalowanych na tym Urządzeniu,
d. nie dokonywania dekompilacji lub próby dekompilacji Aplikacji BiLLon,
e. pobierania Aplikacji tylko ze źródeł wskazanych na stronie Dostawcy systemu (www.billon.info),
f.
przechowywania przez okres 3 miesięcy dowodów dokonanych transakcji (również przekazywanych
drogą elektroniczną), w tym także dowodów transakcji odrzuconych.
Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zmienić lub odwołać Mocne hasło wykorzystując do tego Aplikację
BiLLon w przypadku wejścia lub zagrożenia wejściem przez osobę nieuprawnioną w posiadanie kodu PIN, Kodu
dnia lub Mocnego hasła.
Użytkownik ma możliwość zablokowania utraconego Urządzenia poprzez użycie innego Urządzenia z
zainstalowaną Aplikacją i dokonania zmiany Mocnego hasła lub ewentualnie kontaktu z Bankiem w celu
tymczasowego ustawienia w Aplikacji maksymalnych limitów transakcji na poziomie zero. W powyższym
wypadku Użytkownik będzie mógł dokonać Wykupu środków, zgodnie z postanowieniami par. 6.
Bez wcześniejszej zgody Użytkownika, wydawanej podczas procesu rejestracji w Aplikacji, Bank nie znajduje się
w posiadaniu danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie
danych osobowych.
Przekazanie do wiadomości Banku danych osobowych, następuje podczas procesu Rejestracji w Aplikacji. Bank
jest administratorem danych osobowych Użytkowników, potencjalnych Użytkowników i kontrahentów, które są
przetwarzane przez Bank w celu realizowania czynności stanowiących przedmiot działalności Banku
Bank informuje, że dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności
bankowej lub realizacji zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami
wewnętrznymi Banku.
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Użytkownicy, których dane są przechowywane oraz przetwarzane przez Bank mają prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 9.
Odpowiedzialność
Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęcie Jednostek BiLLon, jeśli są one skutkiem posłużenia się
utraconym lub skradzionym Urządzeniem z zainstalowaną Aplikacją BiLLon,przywłaszczenia lub
nieuprawnionego użycia Jednostek bądź Aplikacji BiLLon
Akceptant odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Jednostkami w pełnej wysokości, w każdym wypadku w
zakresie akceptacji, Wykupu Jednostek i korzystania z oprogramowania Aplikacji BiLLon.
Bank nie ma możliwości zablokowania Urządzenia, na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r,
o usługach płatniczych dlatego nie będzie miał zastosowania art. 46 ust. 1 – 5 art. 46 ww. ustawy.
Przy realizacji dyspozycji pośrednictwa w Wykupie Bank nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wskazania
niewłaściwych danych identyfikujących Użytkownika lub wskazania niewłaściwego numeru rachunku bankowego
Użytkownika (Rachunku Umorzeniowego).
§ 10.
Reklamacje
Użytkownik ma możliwość zgłoszenia problemu technicznego za pomocą Aplikacji BiLLon w przypadku Jej
wadliwego działania.
Reklamacje związane z posługiwaniem się Jednostkami BiLLon Użytkownik może złożyć:
a. telefoniczne w Centrum Obsługi Klienta w godzinach 8-21 pod numerami: 801 445 566 lub 061
8461461)
b. listownie – na adres korespondencyjny Banku.
Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących
zastrzeżenia.
Bank odpowiada jedynie za pośrednictwo w Wykupie Jednostek przez Bank oraz za wysokość prowizji
naliczonych Użytkownikowi.
Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie. Jeśli rozpatrywanie reklamacji przekroczy termin 60 Dni roboczych,
Bank poinformuje Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
Użytkownik jest zobowiązany udzielić Bankowi wszelkich informacji dotyczących reklamowanej Transakcji oraz
udostępnić Bankowi na jego życzenie posiadane dokumenty dotyczące składanej reklamacji (rachunki, faktury,
pisemne oświadczenia).
Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec Banku.
§ 11.
Opłaty, Prowizje, Limity
Opłaty i prowizje za obsługę Użytkownika przez Bank są określone w Tabeli Opłat Usługi BiLLon stanowiącej
załącznik nr 1 do Regulaminu lub w Umowie.
Następujące kategorie operacji są całkowicie zwolnione od jakichkolwiek opłat w systemie BiLLon:
a. dokonanie Rejestracji w aplikacji BiLLon,
b. zakup Jednostek BiLLon,
c. wymiana Jednostek BiLLon na inne nominały przy pomocy Serwisu Rozmieniającego,
d. Płatność Jednostkami,
e. odebranie Płatności Jednostkami.
Transakcje dokonywane przez Użytkowników przy pomocy Aplikacji podlegają ograniczeniom zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do Regulaminu –Tabela Standardowych Limitów Transakcyjnych dla Użytkowników po
Rejestracji prostej oraz Załącznikiem nr 3 do Regulaminu –Tabela Standardowych Limitów Transakcyjnych dla
Użytkowników po Rejestracji pełnej.
Transakcja płatnicza pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem musi równocześnie spełniać warunki wynikające z
limitów transakcyjnych obydwu stron.
Bank może ustanowić indywidualne limity transakcyjne dla wybranych grup Użytkowników.
Użytkownik może wystąpić o zwiększenie limitów Transakcji.
Wszelkie czynności wykonywanie w celu obejścia stosowania limitów, ich nieautoryzowane zniesienie lub
zmiana, stanowią naruszenie regulaminu, za które grozi odpowiedzialność karna.
§ 12.
Postanowienia końcowe
Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, przy wystąpieniu przynajmniej
jednej z poniższych przyczyn:
a. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych produktów i usług,
b. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych produktów i usług,
c. zmiana przepisów prawa regulujących produkty, przepisy podatkowe i zasady rachunkowości,
d. zmiana w zakresie opłat i prowizji, o których mowa Załączniku nr 1,
e. zmiana w zakresie limitów transakcyjnych, o których mowa w Załącznikach nr 2 i 3,
Bank udostępnia Regulamin na swojej stronie internetowej oraz w aplikacji BiLLon. Zmiany Regulaminu, o
których mowa w pkt. 1 Bank udostępnia na 30 dni przed datą ich wejścia w życie.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu ma prawo wypowiedzieć Umowę występując o Wykup
wszystkich posiadanych Jednostek BiLLon.
Nie mają zastosowania art. od 17 do 32, 34 – 37, 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5 art. 46 ust. 2-5, art. 47,
art. 48, art. 51 oraz art. 144-146 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.
Po zablokowaniu Aplikacji BiLLon, Użytkownik zachowuje prawo Wykupu, z uwzględnieniem postanowień par. 6.
Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Spory wytacza się
przed sąd właściwy na podstawie postanowień kodeksu postępowania cywilnego.
Regulamin został sporządzony w języku polskim.
Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Użytkownikowi
w języku polskim.
Do pieniądza elektronicznego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik 1
Tabela Opłat Usługi BiLLon
Czynność
Dokonanie Płatności
Odebranie Płatności od innego Użytkownika
Wykup niewykorzystanych Jednostek przez Użytkownika po
Rejestracji pełnej
Wykup niewykorzystanych Jednostek przez Użytkownika po
Rejestracji prostej
Wypłata gotówki z bankomatu
Opłata manipulacyjna za błędny przelew Wykupu
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Opłata/prowizja
0 PLN
0 PLN
1,8%, jednak nie mniej niż 1 PLN
2,9%, jednak nie mniej niż 1 PLN
2 PLN + opłata od Wykupu
5 PLN

Załącznik nr 2
Tabela Standardowych Limitów Transakcyjnych dla Użytkowników po Rejestracji prostej

Rodzaj limitu

Wartość maksymalna

Limit środków zgromadzona w Portfelu i Sejfie

4 000 PLN

Roczny limit wykupu Jednostek
Limit pojedynczej Transakcji

4 000 PLN
300 PLN

Godzinowy limit transakcyjny

300 PLN

Dzienny limit transakcyjny

500 PLN

Miesięczny limit transakcyjny

2 000 PLN

Roczny limit transakcyjny
Limit pojedynczej Transakcji z Użytkownikiem po
Rejestracji prostej

4 000 PLN
300 PLN

Godzinowy limit transakcyjny
Rejestracji prostej

Użytkownikami

po

300PLN

Użytkownikami

po

300PLN

Użytkownikami

po

2 000PLN

Roczny limit transakcyjny z Użytkownikami po Rejestracji
prostej

4 000PLN

Dzienny limit transakcyjny
Rejestracji prostej
Miesięczny limit transakcyjny
Rejestracji prostej

z
z
z

Załącznik nr 3
Tabela Standardowych Limitów Transakcyjnych dla Użytkowników po Rejestracji pełnej
Rodzaj limitu
Limit środków zgromadzona w Portfelu i Sejfie
Roczny limit wykupu Jednostek
Limit pojedynczej Transakcji
Godzinowy limit transakcyjny
Dzienny limit transakcyjny
Miesięczny limit transakcyjny
Roczny limit transakcyjny
Limit pojedynczej Transakcji z Użytkownikiem po
Rejestracji prostej
Godzinowy limit transakcyjny z Użytkownikami po
Rejestracji prostej
Dzienny limit transakcyjny z Użytkownikami po
Rejestracji prostej
Miesięczny limit transakcyjny z Użytkownikami po
Rejestracji prostej
Roczny limit transakcyjny z Użytkownikami po Rejestracji
prostej
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Wartość maksymalna
10 000 PLN
Brak
1 000 PLN
1 000 PLN
1 000 PLN
5 000 PLN
Brak
1 000 PLN
500PLN
1 000PLN
5 000PLN
Brak

