TABELA OPŁAT I PROWIZJI
Aplikacja dotBee
PLAN PODSTAWOWY
Nazwa usługi
Rejestracja
Użytkownika
Opłata miesięczna za
korzystanie z Aplikacji
Odbiór płatności
wykonanej przez
innego Użytkownika
Aplikacji
Doładowanie konta w
aplikacji (zasilenie)
Wydanie pierwszej
karty wirtualnej
Wydanie kolejnej karty
wirtualnej
Opłata za utrzymanie
karty wirtualnej
Opłata 3DS
(potwierdzenie
transakcji)
Opłata za transakcje
wykonywane w ramach
Apple Pay oraz Google
Pay

PLAN PREMIUM

Opłata
0 zł

Nazwa usługi
Rejestracja użytkownika

0 zł / miesięcznie

Opłata miesięczna za 9,99 zł / miesięcznie
korzystanie z Aplikacji
Odbiór płatności
0 zł
wykonanej przez innego
Użytkownika Aplikacji

0 zł

0 zł
Zgodnie z tabelą opłat i prowizji
Banku Użytkownika
0 zł
10 zł /opłata jednorazowa
0 zł / miesięcznie
0 zł
0zł

Doładowanie konta w
aplikacji (zasilenie)

Opłata
0 zł

0 zł
Zgodnie z tabelą opłat i prowizji Banku
Użytkownika
0 zł

Wydanie pierwszej karty
wirtualnej
Wydanie kolejnej karty
10 zł / opłata jednorazowa
wirtualnej
Opłata za utrzymanie
0 zł /miesięcznie
karty wirtualnej
Opłata 3DS
0 zł
(potwierdzenie transakcji)
Opłata za transakcje
wykonywane w ramach
Apple Pay oraz Google
Pay

0 zł

Opłata za dodanie karty
do portfela Apple Pay
oraz Google Pay
Opłata za
przewalutowanie
Przelew krajowy z
rachunku płatniczego
Użytkownika
Przelew na rachunek
płatniczy innego
Użytkownika Aplikacji
Przelew na rzecz
Fundacji
Rachunek IBAN
Opłata za wycofanie
środków Użytkownika
zgromadzonych na
rachunku płatniczym
Użytkownika Aplikacji
•
•
•
•
•
•

0 zł
0 zł
Pierwsze 10 przelewów
wykonanych w danym miesiącu
rozliczeniowym za 0 zł, każdy
następny przelew wykonany w tym
miesiącu rozliczeniowym 2 zł
0 zł
0 zł
0 zł / miesięcznie
10 zł przelew

Opłata za dodanie karty
do portfela Apple Pay oraz
Google Pay
Opłata za
przewalutowanie
Przelew krajowy z
rachunku płatniczego
Użytkownika

0 zł

Przelew na rachunek
płatniczy innego
Użytkownika aplikacji
Przelew na rzecz Fundacji

0 zł

Rachunek IBAN
Opłata za wycofanie
środków Użytkownika
zgromadzonych na
rachunku płatniczym
Użytkownika Aplikacji

0 zł / miesięcznie
10 zł przelew

Inne opłaty według tabeli opłat i cenników dotyczących tych konkretnych usług.
Użytkownik Aplikacji dotBee może posiadać tylko jedną aktywną kartę wirtualną.
Max kwota pojedynczego przelewu – 7000 zł.
Max wysokość salda na rachunku Użytkownika Aplikacji 8000 zł.
Limit miesięczny transakcji 20.000 zł.
Minimalna kwota pojedynczego przelewu na rzecz fundacji 1 zł.

0 zł
Pierwsze 30 przelewów wykonanych w
danym miesiącu rozliczeniowym za 0
zł, każdy kolejny przelew wykonany w
tym miesiącu rozliczeniowym 2 zł

0 zł

