OFERTA DLA FIRM

Rozwiązania
dopasowane
do Twojej firmy

WEJDŹ NA RYNKI
ZAGRANICZNE

ROZWIJAJ SWÓJ BIZNES

ZWIĘKSZ PRZYCHODY I OBNIŻAJ KOSZTY
Z POMOCĄ PORTALU FIRMOWE EWOLUCJE:
• szkolenia i warsztaty dla Ciebie i Twoich pracowników,
• pomoc w znalezieniu pracownika lub stażysty,
• kojarzenie kontrahentów w kraju oraz promocja firmy,
• korzystne rabaty od partnerów dla klientów BZ WBK.
firmoweewolucje.bzwbk.pl

KONTAKTUJ SIĘ Z FIRMAMI
NA CAŁYM ŚWIECIE DZIĘKI
PLATFORMIE SANTANDER TRADE:
• informacje o handlu ze 185 krajami,
• 25 tys. raportów o branżach,
• ponad milion ofert i przetargów z całego świata,
• możliwość stworzenia wizytówki firmy w Santander Club.

MIEJ FINANSE ZAWSZE PRZY SOBIE
KORZYSTAJ Z USŁUG BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ DLA FIRM:
• całą dobę – 7 dni w tygodniu,
• na całym świecie – wystarczy dostęp do internetu,
• na komputerze, smartfonie i tablecie.

santandertrade.com

Ściągnij aplikację
na telefon

KONTA NA MIARĘ TWOICH POTRZEB
Wykonujesz co miesiąc przelew do ZUS na
minimum 200 zł? Możesz mieć konto bez opłaty
za jego prowadzenie!

KONTO FIRMOWE GODNE POLECENIA
• 0 zł za prowadzenie konta, gdy wykonana została jedna
płatność składki ZUS o minimalnej wartości 200 zł z tego
konta w danym miesiącu,
• 0 zł za wszystkie przelewy internetowe w systemie Elixir
do ZUS i US,
• 0 zł za pierwsze 15 przelewów internetowych w systemie
Elixir z konta podstawowego w danym miesiącu*,
• 0 zł za prowadzenie dodatkowego konta walutowego
w jednej z walut: EUR, USD lub GBP.

Często przelewasz środki z firmowego konta?
To konto jest stworzone dla Ciebie!

KONTO FIRMOWE GODNE POLECENIA PREMIUM
Płacisz 70 zł miesięcznie za prowadzenie konta
i w ramach tego dostajesz:
• nieograniczoną liczbę dodatkowych kont w PLN z opłatą
za prowadzenie 0 zł,
• nieograniczoną liczbę dodatkowych kont w walutach
obcych z opłatą za prowadzenie 0 zł,
• 100 pierwszych przelewów internetowych realizowanych
w systemie Elixir z konta podstawowego w danym
miesiącu za 0 zł*.

OPŁATY MIESIĘCZNE
KONTO FIRMOWE
GODNE POLECENIA

KONTO FIRMOWE
GODNE POLECENIA
PREMIUM

Prowadzenie konta

0 zł / 25 zł – gdy wykonana
została jedna płatność
składki ZUS o minimalnej
wartości 200 zł z tego
konta w danym miesiącu

70 zł

Dodatkowe konto
w PLN

25 zł

0 zł

Dodatkowe konto
w walucie obcej

0 zł – pierwsze dodatkowe
konto w EUR, USD
lub GBP

0 zł

25 zł – każde następne
konto dodatkowe
Przelewy realizowane
w systemie Elixir
za pośrednictwem
usług bankowości
elektronicznej:
a) do ZUS/US
b) na inne konta

a) 0 zł*

a) 0 zł*

b) 0 zł* – pierwsze 15
przelewów w miesiącu,
każdy kolejny 1 zł

b) 0 zł* – za 100
pierwszych przelewów
w miesiącu, każdy
kolejny 1 zł

Wysłanie smsKodu
na żądanie klienta

0 zł za 5 pierwszych
kodów SMS, każdy
następny 0,20 zł

0 zł za 5 pierwszych
kodów SMS, każdy
następny 0,20 zł

Operacje można autoryzować także
tokenem. Wydanie tokena jest płatne.
Karta debetowa Visa
Business Electron
BZ WBK lub
Mastercard Business
Debit BZ WBK

0 zł / 7 zł w przypadku nierozliczenia w poprzednim
miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych
(z wyłączeniem Quasi Cash) na co najmniej 400 zł

Wpłaty we
wpłatomatach sieci
BZWBK24

0 zł

0 zł

Wypłaty w bankomacie
BZ WBK kartą Visa
Business Electron
BZ WBK lub
Mastercard Business
Debit BZ WBK

0 zł

0 zł

* Opłata za autoryzację operacji dokonywanych poprzez internet tj. usługi bankowości elektronicznej
smsKodem wynosi 0,20 zł (5 pierwszych smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatnych). Operacje
można również autoryzować tokenem. Wydanie tokena jest płatne. Jednym smsKodem można
akceptować wiele przelewów jednocześnie korzystając z funkcjonalności „Koszyka przelewów”.
Dostęp do usług bankowości elektronicznej możliwy jest po zawarciu umowy usług bankowości
elektronicznej. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne są
w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na bzwbk.pl. 1 9999 – opłata zgodna z taryfą
danego operatora. Stan na 1.01.2018 r.

