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Strona 1 

PRZELEWY ONLINE / BLIK 

 Konta firmowe Konta prywatne 

Prowizja za płatność przy obrocie  
do 50 000 PLN 

1,9% 2,3% + 0,30 PLN 

Prowizja za płatność przy obrocie 
powyżej 50 000 PLN 

1,7% 2,3% 

Minimalna naliczana prowizja za 
płatność 

0,30 PLN 0,30 PLN 

Tryb realizacji wypłat 
D+1 

(przelew realizowany 
następnego dnia roboczego po 

zleceniu) 

D+1 
(przelew realizowany 

następnego dnia roboczego po 
zleceniu) 

Ilość darmowych wypłat w miesiącu 4 4 

Opłata za każdą wypłatę powyżej 
limitu 

5,00 PLN 5,00 PLN 

Opłata za zrealizowany zwrot 5,00 PLN 5,00 PLN 

Minimalna opłata miesięczna 
10,00 PLN 

(nie naliczana w przypadku nie 
wygenerowania żadnych 

płatności) 

10,00 PLN 
(nie naliczana w przypadku nie 

wygenerowania żadnych 
płatności) 

 

 

PAYSAFECARD 

 Konta firmowe Konta prywatne 

Prowizja za płatność przy obrocie  
do 50 000 PLN 

14% skontaktuj się z nami 

Prowizja za płatność przy obrocie 
powyżej 50 000 PLN 

12% skontaktuj się z nami 

Minimalna prowizja za płatność 0,30 PLN skontaktuj się z nami 

Tryb realizacji wypłat 
standardowych 

NET 21 
(przelew realizowany do 21 dnia 
miesiąca za miesiąc poprzedni) 

skontaktuj się z nami 

Opłata za realizację wypłaty 
standardowej 

0,00 PLN skontaktuj się z nami 

Tryb realizacji wypłat ekspresowych 
(środki dostępne do wypłaty także z bieżącego okresu 

D+1 
(przelew realizowany 

skontaktuj się z nami 



 

 

 
 

Strona 2 

rozliczeniowego) następnego dnia roboczego po 
zleceniu) 

Miesięczny limit wypłat 
ekspresowych 

brak limitów skontaktuj się z nami 

Opłata za realizację wypłaty 
ekspresowej 

5% skontaktuj się z nami 

Minimalna prowizja miesięczna 
10,00 PLN 

(nie naliczana w przypadku 
braku wygenerowania żadnych 

płatności) 

skontaktuj się z nami 

 

 

SMS PREMIUM RATE 

 Konta firmowe Konta prywatne 

Wynagrodzenie bazowe 50% 45% 

Wynagrodzenie za obrót powyżej  
15 000 PLN 

50% 46% 

Wynagrodzenie za obrót powyżej  
25 000 PLN 

50% 47% 

Wynagrodzenie za obrót powyżej  
35 000 PLN 

50% 48% 

Wynagrodzenie za obrót powyżej  
50 000 PLN 

50% 49% 

Wynagrodzenie za obrót powyżej  
75 000 PLN 

50% 50% 

Wynagrodzenie za obrót powyżej  
100 000 PLN 

51% 51% 

Tryb realizacji wypłat 
standardowych 

NET 14 
(przelew realizowany do 14 dnia 
miesiąca za miesiąc poprzedni) 

NET 14 
(przelew realizowany do 14 dnia 
miesiąca za miesiąc poprzedni) 

Opłata za realizację wypłaty 
standardowej 

0,00 PLN 0,00 PLN 

Tryb realizacji wypłat ekspresowych 
(środki dostępne do wypłaty także z bieżącego okresu 
rozliczeniowego) 

D+5 
(przelew realizowany do 5 dni 

roboczych po zleceniu wypłaty) 

D+5 
(przelew realizowany do 5 dni 

roboczych po zleceniu wypłaty) 

Miesięczny limit wypłat 
ekspresowych 

brak limitów brak limitów 



 

 

 
 

Strona 3 

Opłata za realizację wypłaty 
ekspresowej 

5% 5% 

Minimalna prowizja miesięczna 0,00 PLN 0,00 PLN 

Rejestracja usługi na numerze 
współdzielonym 

0,00 PLN 0,00 PLN 

Rejestracja numeru dedykowanego 

0,00 PLN 
(konieczność wyrobienia 

minimalnego miesięcznego 
obrotu w sieci T-Mobile w 

wysokości 2000 PLN netto; w 
przypadku nieosiągnięcia limitu 
opłata na rzecz operatora 500 

PLN netto) 

niedostępne 

 

 

Direct Billing / SMS+ 

 Konta firmowe Konta prywatne 

Wynagrodzenie za płatność w sieci 
T-Mobile 

60% niedostępne 

Wynagrodzenie za płatność w sieci 
Orange 

65% niedostępne 

Wynagrodzenie za płatność w sieci 
Plus / Polkomtel 

50% 
(przy płatności do 25,00 PLN 

netto) 

60% 
(przy płatności pow. 25,00 PLN 

netto) 

niedostępne 

Wynagrodzenie za płatność w sieci 
Play / P4 

55% 
(przy płatności do 9,00 PLN 

netto) 

60% 
(przy płatności 9,00 do 25,00 

PLN netto) 

65% 
(przy płatności pow. 25,00 PLN 

netto) 

niedostępne 

Tryb realizacji wypłat 
standardowych 

NET 14 
(przelew realizowany do 14 dnia 
miesiąca za miesiąc poprzedni) 

niedostępne 

Opłata za realizację wypłaty 
standardowej 

0,00 PLN 0,00 PLN 

Tryb realizacji wypłat ekspresowych 
(środki dostępne do wypłaty także z bieżącego okresu 
rozliczeniowego) 

D+5 
(przelew realizowany do 5 dni 

roboczych po zleceniu wypłaty) 

D+5 
(przelew realizowany do 5 dni 

roboczych po zleceniu wypłaty) 



 

 

 
 

Strona 4 

Miesięczny limit wypłat 
ekspresowych 

brak limitów brak limitów 

Opłata za realizację wypłaty 
ekspresowej 

5% 5% 

Minimalna prowizja miesięczna 0,00 PLN 0,00 PLN 

 


