
• opłata zasadnicza 1% od kwoty przekazu/transferu + 23,00 zł • Świadczenie dodatkowe ▸ potwierdzenie wypłaty               3 zł  

Rodzaj przekazu/transferu
Maksymalna kwota 

przekazu/transferu

Opcja potwierdzenia 

wypłaty

Średni czas doręczenia 

przekazu / gwarantowany 

czas realizacji transferu w 

dniach roboczych

Forma wypłaty Dodatkowe informacje

ALBANIA Eurogiro 2500 EUR 5-6 gotówkowa

ARMENIA przekaz kartkowy 1000 USD tak 9-11 gotówkowa

AUSTRIA przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

BELGIA przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

BIAŁORUŚ przekaz kartkowy 500 EUR tak 7-9 gotówkowa

BOŚNIA 

I HERCEGOWINA
Eurogiro 5000 EUR 5-6 gotówkowa, na konto

BRAZYLIA Eurogiro 3000 EUR 5-6 gotówkowa

BUŁGARIA
Eurogiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

przelew SEPA - na konto

3000 EUR - na adres

5000 EUR - na konto

5-6 - na adres

2-3 - na konto
gotówkowa, na konto

Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

CYPR przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

CZECHY
przekaz kartkowy - na adres

przelew SEPA - na konto

2000 USD - na adres

5000 EUR - na konto

tak (tylko dla 

przekazów na adres)

9-10 - na adres

2-3 - na konto
gotówkowa, na konto

Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

DANIA przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

EGIPT przekaz kartkowy 1000 EUR tak 9-13 gotówkowa

ESTONIA przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

FILIPINY Eurogiro 5000 EUR 5-6 gotówkowa, na konto

FINLANDIA przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

FRANCJA przelew SEPA 5000 EUR 2-3 - na konto na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

GRECJA
Eurogiro - na adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

przelew SEPA - na konto
5000 EUR

5-6 - na adres

2-3 - na konto
gotówkowa, na konto

Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

HISZPANIA przelew SEPA - na konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5000 EUR - na konto 2-3 - na konto na konto
 Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

HOLANDIA przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

IRLANDIA przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

ISLANDIA przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

Eurogiro za pośrednictwem Post Finance 6000 EUR 2-3 gotówkowa
waluta wypłaty: EUR, przekazy gotówkwoe realizowane przy współpracy z Post Finance

Eurogiro za pośrednictwem Post Finance 3000 EUR 2-3 gotówkowa Przekazy gotówkowe realizowane przy współpracy z Post Finance

Eurogiro za pośrednictwem Post Finance 5000 EUR 2-3 gotówkowa Przekazy gotówkowe realizowane przy współpracy z Post Finance

KAZACHSTAN przekaz kartkowy 1000 EUR tak 9-13 gotówkowa

LIECHTENSTEIN przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

LITWA
Eurogiro - na adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

przelew SEPA - na konto

3000 EUR - na adres

5000 EUR - na konto

5-6 - na adres

2-3 - na konto
gotówkowa, na konto

Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

LUKSEMBURG przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

ŁOTWA
Eurogiro - na adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

przelew SEPA - na konto

3000 EUR - na adres

5000 EUR - na konto

5-6 - na adres

2-3 - na konto
gotówkowa, na konto

Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

MALTA
przekaz kartkowy - na adres

przelew SEPA - na konto

500 EUR - na adres

5000 EUR - na konto
tak

7-8 - na adres

2-3 - na konto
gotówkowa, na konto

Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

MAROKO Eurogiro 5000 EUR 5-6 gotówkowa, na konto

MOŁDAWIA Eurogiro/IFS 5000 EUR 5-6 gotówkowa

NIEMCY przelew SEPA 5000 EUR 2-3 - na konto na konto
Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT - "Usługa na adres" nie jest świadczona od dnia 

01.09.2018 r.

NORWEGIA przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

PORTUGALIA
Eurogiro na adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

przelew SEPA

2500 EUR - na adres

5000 EUR - na konto

5-6 - na adres

2-3 - na konto
gotówkowa, na konto

Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

Eurogiro za pośrednictwem Post Finance 2000 EUR 2-3 gotówkowa waluta wypłaty: EUR

RUMUNIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

przelew SEPA - na konto
5000 EUR - na konto 2-3 - na konto na konto

Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

SAN MARINO Eurogiro 4500 EUR 5-6 gotówkowa

SENEGAL Eurogiro za pośrednictwem Post Finance 1000 EUR 2-3 gotówkowa waluta wypłaty: EUR

SERBIA Eurogiro 5000 EUR 5-6 gotówkowa, na konto

SŁOWACJA przelew SEPA - na konto 5000 EUR 2-3 - na konto na konto
Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

SŁOWENIA przelew SEPA - na konto 5000 EUR 2-3 - na konto na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

SZWAJCARIA
Eurogiro- na adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

przelew SEPA - na konto
5000 EUR

5-6 - na adres

2-3 - na konto
gotówkowa, na konto

Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT**

SZWECJA przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

TOGO Eurogiro za pośrednictwem Post Finance 5000 EUR 2-3 gotówkowa waluta wypłaty: EUR

TUNEZJA Eurogiro za pośrednictwem Post Finance 900 EUR 2-3 gotówkowa waluta wypłaty: TND

TURCJA Eurogiro 3000 EUR 5-6 gotówkowa

UKRAINA Eurogiro 4000 EUR 4-5 gotówkowa

WĘGRY            przelew SEPA - na konto                                                                                                                                                                                                                                                                                               5000 EUR - na konto 2-3 - na konto na konto
Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

WIELKA BRYTANIA przelew SEPA 5000 EUR 2-3 na konto
Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* 

Wymagane podanie numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

WIETNAM
Eurogiro- na adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

przelew - na konto

2000 EUR - na adres

5000 EUR - na konto

5-6 - na adres

2-3 - na konto
gotówkowa, na konto

WŁOCHY
Eurogiro- na adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

przelew SEPA - na konto

2300 EUR - na adres

5000 EUR - na konto

5-6 - na adres

2-3 - na konto
gotówkowa, na konto

Dla przekazów na konto: Bank odbiorcy musi być członkiem SEPA* Wymagane podanie numeru 

rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

* wykaz banków SEPA dostępny jest pod adresem:

gotówkowa
gotówkowa, na 

konto
na konto

http://epc.cbnet.info/docs/SEPA_Credit_Transfer.pdf

** za wyjątkiem kont pocztowych

JAPONIA

KANADA

REPUBLIKA 

ZIELONEGO 

PRZYLĄDKA

legenda 

(forma wypłaty)

Wykaz krajów, do których można wysyłać z Polski przekazy pocztowe i Transfery Ekspres Zagranica

Opłaty za przekazy pocztowe w obrocie zagranicznym

Nazwa kraju

IZRAEL


