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Cennik i lista usług 
flatexDEGIRO Bank AG dla DEGIRO — rachunek bieżący za październik 2022 r. 

Oprocentowanie DEGIRO — rachunek bieżący w 
EUR (zmienne)* 

Oprocentowanie w zatwierdzonych liniach 

kredytowych 

obecnie brak oferty 

Oprocentowanie dla debetu w rachunku 

bieżącym 

7,90% w skali roku 

Oprocentowanie sald kredytowych 

(może ulec zmianie) 

0,00% w skali roku. 

 

 

Oprocentowanie rachunku bieżącego DEGIRO — 
rachunek bieżący w walucie obcej (zmienne)* 

Oprocentowanie w zatwierdzonych 

liniach 

kredytowych 

obecnie brak oferty 

Oprocentowanie sald kredytowych w 

USD 

(może ulec zmianie) 

0,00% w skali roku 

Oprocentowanie sald kredytowych w 

GBP 

(może ulec zmianie) 

0,00% w skali roku 

Oprocentowanie sald kredytowych w 

CHF 

(może ulec zmianie) 

zgodnie z oprocentowaniem 

szwajcarskiego banku 

centralnego / obecnie  

0,00% w skali roku (ale 

maksymalnie 0,00% w skali 

roku) 

Oprocentowanie sald kredytowych w 

SEK 

(może ulec zmianie) 

zgodnie z oprocentowaniem 

szwedzkiego banku 

centralnego / ale 

maksymalnie 0,00% w skali 

roku 

Oprocentowanie sald kredytowych w 

DKK 

(może ulec zmianie) 

zgodnie z oprocentowaniem 

duńskiego banku 

centralnego / obecnie  

0,00% w skali roku (ale 

maksymalnie 0,00% w skali 

roku) 

Oprocentowanie sald kredytowych w 

NOK 

(może ulec zmianie) 

 zgodnie z oprocentowaniem 

norweskiego banku 

centralnego / ale maksymalnie 

0,00% w skali roku 

 

 

 

Prowadzenie rachunku 

Rachunek bieżący DEGIRO w EUR bezpłatnie** 

Rachunek bieżący DEGIRO w walucie 

obcej 

bezpłatnie** 

  

 

Przelewy i transakcje płatnicze 

Przelewy na konto referencyjne w walucie rachunku 

Przelewy za pośrednictwem DEGIRO-

Webtrader 

bezpłatnie** 

Przelewy PRIOR1 obecnie brak oferty 

Przypomnienia o przelewach 5,90 EUR 

* wyciąg z rachunku kwartalnie 

* * plus wydatki i koszty dodatkowe (jeśli istnieją) 

 
 

 

Wydatki i koszty dodatkowe 

Klient pokrywa wszelkie wydatki i koszty dodatkowe (takie jak 
opłaty pocztowe, podatki) poniesione w związku ze stosunkami 
handlowymi, które nie zostały uwzględnione w wyżej 
wymienionych stawkach. O ile nie uzgodniono inaczej, przepisy 
ustawowe mają zastosowanie do usług niewymienionych w 
Cenniku i liście usług, które są świadczone przez flatexDEGIRO 
Bank AG w imieniu klienta lub w domniemanym interesie klienta i 
co do których w danych okolicznościach można oczekiwać, że 
zostaną dostarczone za wynagrodzeniem. 

 

 

Ustawowy system gwarantowania depozytów 

flatexDEGIRO Bank AG jest członkiem ustawowego systemu 
gwarantowania depozytów w ramach Entschädigungseinrichtung 
deutscher Banken GmbH (EdB). Więcej informacji można znaleźć 
w punkcie 22 „Ogólnych warunków handlowych” (OWH) 
flatexDEGIRO Bank AG, „Arkuszu informacyjnym deponentów” 
oraz na stronie internetowej Entschädigungseinrichtung deutscher 
Banken GmbH pod adresem www.edb-banken.de. 

1. Rachunek bieżący 

2. Cennik i lista innych usług 

 


