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Dokument dotyczący opłat 
z tytułu usług związanych 
z rachunkiem płatniczym

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Conotoxia spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
Nazwa rachunku: Rachunek płatniczy [Portfel]
Data: 19.05.2023 r.

• Niniejszy dokument zawiera i nformacje o opłatach za korzystanie z usług
powiązanych z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych
opłat z opłatami za inne rachunki.

• Dokument dotyczący opłat zawiera informacje wyłącznie o opłatach za najbardziej
reprezentatywne usługi związane z tym rachunkiem. Dodatkowo mogą mieć
zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem, które
nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo
znaleźć w Tabeli Opłat i Prowizji dla usługi przekazów pieniężnych oraz w cenniku
usługi kart wielowalutowych.

• Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym
dokumencie.

Usługa Opłat
Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku 
płatniczego [Portfel] 0 PLN
Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu  Przekaz na rachunek w Polsce dla waluty 

PLN

Prowizja za transakcję

Prowizja za przelew

Przekaz na rachunek poza Polską 
(SWIFT) dla walut: EUR (poza strefą 
EURO), GBP, USD, BGN, CNY, HKD, 
MXN, NZD, RON, SGD, ZAR, ILS, AED, 
THB, PLN, CHF, CAD, SEK, CZK, AUD, 
DKK, NOK, JPY, HUF, RUB, TRY, RSD

Prowizja za transakcję

0,2% (max. 
250 PLN)

0 PLN

0,2% (max.
250 PLN)

https://cinkciarz.pl/przekazy-pieniezne/prowizje-i-czas-realizacji
https://cinkciarz.pl/karty-wielowalutowe/cennik
https://cinkciarz.pl/karty-wielowalutowe/cennik
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Polecenie przelewu 
wewnętrznego

Polecenie przelewu SEPA

Polecenie przelewu w walucie 
obcej

Polecenie zapłaty [Ekspresowe 
Transakcje Płatnicze]

Prowizja za przelew

Przekaz wewnętrzny (na portfel walutowy, 
adres e-mail, numer telefonu)

Prowizja za transakcję
Prowizja za przelew 

Przekaz na rachunek w Polsce do ban-
kw: mBank, PEKAO SA, PKO BP, San-
tander, Millennium, BNP Paribas (BNP, 
BGŻ, Raiffeisen), ING, Alior Bank, BOŚ, 
BPS.

Prowizja za transakcję            

Prowizja za przelew

Pozostałe przekazy na rachunki w strefie 
euro (SEPA)     

Prowizja za transakcję

Prowizja za przelew

Przekaz na rachunek w Polsce (SWIFT) 
dla walut: GBP, USD, BGN, CNY, HKD, 
MXN, NZD, RON, SGD, ZAR, ILS, THB, 
AED, CHF, CAD, SEK, CZK, AUD, DKK, 
NOK, JPY, HUF, RUB, THB, TRY, RSD

Prowizja za transakcję    

Prowizja za przelew

Przekaz na rachunek w Polsce (SWIFT) 
w walucie innej niż PLN

Prowizja za transakcję  

Prowizja za przelew:             
Velo Bank
Pozostałe banki   

Apple Pay (Visa, Mastercard) 
Płatność online

Prowizja za transakcję  
Prowizja za metodę płatności   

0,25% (min.
40 PLN, max. 

200 PLN)

0 PLN
0 PLN

0,2% (max. 
250 PLN)

0 PLN

0,2% (max. 
250 PLN)

5 PLN

0,2% (max. 
250 PLN)

0 PLN

0,2% (max. 
250 PLN)

10 PLN
0 PLN

0,7%
0 PLN
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BCMC
Karta płatnicza

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności

BLIK
Płatność online

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności

Cartes Bancaires
Karta płatnicza

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności

Diners Club
Karta płatnicza 

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności            

Discover
Karta płatnicza 

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności         

EPS
Płatność online

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności:   
dla kwoty transakcji do 200 PLN            
dla kwoty transakcji 200 PLN i powyżej

Google Pay (Visa, Mastercard) 
Portfel

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności           

iDEAL
Płatność online

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności   

0,7%
0 PLN

0,7%
0 PLN

0,7%
0 PLN

0,7%
3,4%

0,7%
3,4%

0,7%

2,8%
1,05%

0,7%
0 PLN

0,7%
0 PLN



JCB
Karta płatnicza

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności

Mastercard
Karta płatnicza

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności

PayPal
Płatność online

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności 

Rapid Transfer
Płatność online

Prowizja za transakcję 
Prowizja za metodę płatności 

Sofort
Płatność online

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności 

Skrill Wallet
Płatność online

Prowizja za transakcję 
Prowizja za metodę płatności

Szybki przelew
Płatność online

Prowizja  za  transakcję 
Prowizja za metodę płatności

Przelew weryfikacyjny 
dla Currency Lending Sp. z o.o. 

Prowizja  za  transakcję 
Prowizja za metodę płatności   

Trustly
Płatność online 

Prowizja za transakcję 
Prowizja za metodę płatności     

UnionPay
Płatność online

Prowizja za transakcję  
Prowizja za metodę płatności

0,7%
3,2%

0,7%
0 PLN

0,7%
1%

0,7%
1,2%

0,7%
1,5%

0,7%
0 PLN

0 PLN
0 PLN

0,7%
12 PLN

0,7%
2,4 PLN

0,7%
2,2%

4
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Zlecenie stałe

Vipps
Płatność online

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności  

Visa
Karta płatnicza

Prowizja za transakcję
Prowizja za metodę płatności   

0,7%
1,2%

0,7%
0 PLN

usługa nie 
jest dostępna

Karty i gotówka
Wydanie karty płatniczej Rejestracja karty ze Startera

Karta wirtualna  2.0:
Wydana Rezydentom Polski
Wydana Rezydentom Rumunii, Węgier, 
Austrii, Belgii, Cypru, Estonii, Finlandii, 
Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, 
Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, 
Portugalii, Słowacji, Słowenii, Włoch, 
Islandii, Bułgarii oraz dla kart, których 
Walutą karty jest euro
Wydana Rezydentom Czech                     
Wydana Rezydentom Liechtensteinu oraz 
dla kart, których Walutą karty jest frank 
szwajcarski
Wydana Rezydentom Danii
Wydana Rezydentom Norwegii
Wydana Rezydentom Szwecji
Dla kart, których Walutą karty jest dolar 
amerykański  

Karta fizyczna 2.0:
Wydana Rezydentom Polski
Wydana Rezydentom Rumunii, Węgier, 
Austrii, Belgii, Cypru, Estonii, Finlandii, 
Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, 
Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, 
Portugalii, Słowacji, Słowenii, Włoch, 
Islandii, Bułgarii oraz dla kart, których 
Walutą karty jest euro
Wydana Rezydentom Czech                     
Wydana Rezydentom Liechtensteinu oraz 
dla kart, których Walutą karty jest frank 
szwajcarski
Wydana Rezydentom Danii
Wydana Rezydentom Norwegii
Wydana Rezydentom Szwecji

0 PLN 

5 PLN

1 EUR
25 CZK

1 CHF
8 DKK

10 NOK
11 SEK

1 USD

39,99 PLN

8,50 EUR
200CZK

8,50 CHF
60 DKK
80 NOK
90 SEK
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Obsługa karty debetowej

Obsługa karty kredytowej

Wpłata gotówki

Wypłata gotówki w tym 
transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych

Dla kart, których Walutą karty jest dolar
amerykański 

Wypłaty realizowane na terytorium 
Europy¹:
2 pierwsze wypłaty w miesiącu           
Kolejne wypłaty

Wypłaty realizowane poza terytorium 
Europy:

Kartami wydanymi Rezydentom Polski:
Do równowartości 800 PLN² w miesiącu    
Powyżej 800 PLN² 

Kartami wydanymi Rezydentom Rumunii, 
Węgier, Austrii, Belgii, Cypru, Estonii, 
Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Holandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, 
Malty, Niemiec, Portugalii, Słowacji, 
Słowenii, Włoch, Islandii, Bułgarii oraz dla 
kart, których Walutą karty jest euro:
Do równowartości 200 EUR²  w miesiącu              
Powyżej 200 EUR²     

Kartami wydanymi Rezydentom Czech:
Do równowartości 5000 CZK²  w miesiącu                                                          
Powyżej 5000 CZK²

Kartami wydanymi Rezydentom 
Liechtensteinu oraz dla kart, których 
Walutą karty jest frank szwajcarski:
Do równowartości 200 CHF²  w miesiącu      
Powyżej  200 CHF²

Kartami wydanymi Rezydentom Danii:
Do równowartości 1400 DKK²   
w miesiącu             
Powyżej 1400 DKK²

8,50 USD

0 PLN

usługa nie 
jest dostępna

usługa nie 
jest dostępna

0 PLN 
2% wartości

transakcji

0 PLN
2% wartości

transakcj

0 EUR
2% wartości

transakcji

0 CZK
2% wartości

transakcji

0 CHF
2% wartości

transakcji

0 DKK
2% wartości

transakcji
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Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych

Kartami wydanymi Rezydentom Norwegii:
Do równowartości 2000 NOK²   
w miesiącu            
Powyżej  2000 NOK²

Dla kart, których Walutą karty jest rubel 
rosyjski:
Do równowartości 15 000 RUB²   
w miesiącu         
Powyżej 15 000 RUB²     

Kartami wydanymi Rezydentom Szwecji:           
Do równowartości 2000 SEK²  w miesiącu             
Powyżej 2000 SEK²    

Dla kart, których Walutą karty jest dolar 
amerykański:
Do równowartości 200 USD²
Powyżej 200 USD²   

Cash back3

0 NOK
2% wartości

transakcji

0 RUB
2% wartości

transakcji

0 SEK
2% wartości

transakcji

0 USD         
2% wartości

transakcji

0 PLN

0 PLN       

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Kredyt w rachunku 
płatniczym

usługa nie 
jest dostępna

Inne usługi
Opłata odszkodowawcza

Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych

Wydanie zaświadczenia 
o posiadanym rachunku
płatniczym

Usługa bankowości 
elektronicznej

Usługa bankowości 
telefonicznej

Opłata jednorazowa 
(odszkodowanie z tytułu ryzyka kursowego). 

do 10% 
wartości 

transakcji

0 PLN

0 PLN

usługa nie 
jest dostępna

usługa nie 
jest dostępna
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Glosariusz pojęć stanowiący wykaz usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem płatniczym

1. rachunek płatniczy [portfel] - prowadzony przez Conotoxia zbiór rachunków płatniczych
w walutach obsługiwanych przez Portal Cinkciarz.pl ewidencjonujących środki pieniężne
Użytkownika wpłacone do Conotoxia, w celu zlecania w ich ciężar Transakcji Płatniczych
zawierający informacje o zlecanych Transakcjach Płatniczych;

2. polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej „ustawa”, z wyłączeniem polecenia przelewu
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;

3. polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu
przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek
płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność
na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);

4. polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca
na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi
prowadzonymi przez tego samego dostawcę;

5. polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca
na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika
u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty
oraz euro;

6. polecenie zapłaty - oznacza usługę płatniczą polegającą na obciążeniu określoną kwotą
rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę,
dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy
lub dostawcy płatnika;

7. powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących
rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;

8. prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku
płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych
konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia
lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;

9. sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika
polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy
zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie,
w postaci papierowej albo elektronicznej;

Pakiet usług
Powiadamianie SMS Powiadomienia SMS służące do silnego 

uwierzytelniania działań 0 PLN
(nielimitowane)

Opłaty za usługi, które przekroczyły ustaloną liczbę usług, zostaną naliczone osobno.

1 Wypłaty zrealizowane w Europie obejmują wypłaty dokonane w następujących krajach: Andora, Austria,Belgia, 
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gibraltar, Grecja, Grenlandia, 
Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, 
Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, 
Watykan, Wielka Brytania, Wyspa Man, Wyspy Owcze
2 W celu obliczenia limitu darmowych wypłat, wykorzystywany jest kurs Visa z dnia transakcji.
3 Usługa dostępna dla rezydentów Austrii, Belgii, Cypru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, 
Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Włoch, Polski, Czech, Norwegii.
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10. wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca
na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia
z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;

11. opłata anulacyjna - opłata w wysokości do maksymalnie 10 (dziesięć) % wartości zleconej
transakcji, pobierana za odstąpienie od realizacji transakcji z winy Użytkownika; opłata
stanowi koszty operacyjne poniesione przez spółkę;

12. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji
płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego
z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;

13. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku
płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa;

14. wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej;
15. obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej;
16. obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty

płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony
limit kredytowy;

17. wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta
za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;

18. wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego
konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce
dostawcy;

19. kredyt w rachunku płatniczym – kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo
– rozliczeniowym;

20. usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku
płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego,
zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

21. usługa bankowości telefoniczne – usługa polegająca na dostępie do rachunku
płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca
w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju
dyspozycji do rachunku;

22. zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu
środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek
płatniczy odbiorcy.




