
Jesteś osobą, która opuściła Ukrainę po 23.02.2022 roku wskutek działań wojennych?
Jeśli tak, porównaj ofertę naszych kont i wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie:

KONTO OTWARTE  
NA CIEBIE

KONTO  
NA TERAZ

Akceptowane dokumenty  do otwarcia konta potwierdzające tożsamość

paszport  TAK  TAK

karta pobytu  TAK  TAK

ukraiński dowód osobisty w formie karty identyfikacyjnej  TAK 
dla obywateli Ukrainy

 TAK 
dla obywateli Ukrainy

ukraiński dowód osobisty w formie papierowej wraz  
z dokumentem potwierdzającym nadanie numeru PESEL  NIE  TAK 

dla obywateli Ukrainy

zaświadczenie tożsamości obywatela Ukrainy, wydawane 
przez ukraińskie placówki dyplomatyczne w Polsce  NIE  TAK 

dla obywateli Ukrainy

Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca  NIE  TAK 
dla obywateli Ukrainy

karta pobytowa  NIE  TAK 
dla obywateli Ukrainy

polski dokument tożsamości cudzoziemca wraz z 
dokumentem potwierdzającym nadanie numeru PESEL  NIE  TAK 

dla obywateli Ukrainy

Karta Polaka wraz z dokumentem potwierdzającym 
nadanie numeru PESEL

 NIE  TAK 
dla obywateli Ukrainy

Podstawowe (wybrane) cechy charakterystyczne

Konto z drugą osobę (konto wspólne)  TAK  NIE

Karta do konta  TAK  TAK

Obsługa przez telefon  TAK  TAK

Wygodny dostęp do rachunku przy użyciu bankowości 
internetowej GOonline i aplikacji GOmobile  TAK  TAK

Przelewy w złotych do banku/SKOK w Polsce  TAK  TAK

Przelewy w walucie obcej do innego banku/SKOK-u  
w Polsce  TAK  NIE

Przelewy za granicę  TAK  NIE

Zlecenie stałe i polecenia zapłaty  TAK  TAK

Wypłaty gotówki w Polsce  TAK  TAK

Wypłaty gotówki za granicą  TAK  NIE

Karta multiwalutowa: płatności z kilku rachunków
płatniczych w walutach (PLN, USD, EUR, CHF, GBP),  
bez dodatkowych kosztów przewalutowania

 TAK  NIE

PORÓWNANIE KONT OSOBISTYCH



Transakcje kartą przez internet  TAK  NIE

Wysokość maksymalnego salda Brak limitu

 TAK: 5 000 PLN  
limit salda może zostać przekroczony 

wyłącznie wskutek  przelewu 
przychodzącego z tytułu udzielanej 

Klientowi pomocy społecznej - szczegóły 
w Regulaminie otwierania i prowadzenia 

„Konta na Teraz” w BNP Paribas Bank 
Polska S.A.

Wysokość maksymalnych wpływów na konto  
w miesiącu kalendarzowym

Brak limitu

 TAK: 10 000 PLN   
limit wpływów może zostać 

przekroczony wyłącznie wskutek  
przelewu przychodzącego z tytułu 

udzielanej Klientowi pomocy społecznej 
- szczegóły w Regulaminie otwierania 

i prowadzenia „Konta na Teraz” 
w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Okres umowy Nieokreślony 12 miesięcy

Możliwość posiadania innych rachunków w BNP Paribas  TAK  NIE

Usługa BLIK  TAK  NIE

Usługa mojeID  TAK  NIE

Konieczność  (w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy) 
wylegitymowania się w BNP Paribas paszportem, kartą
pobytu wydaną przez organ Rzeczypospolitej Polskiej lub 
ukraińskim dowodem osobistym w formie karty
identyfikacyjnej oraz przedstawienia w Banku dokumentu 
potwierdzającego zamieszkanie w Polsce (np. umowa 
najmu mieszkania, zaświadczenie o zameldowaniu etc.)

 NIE
 TAK 

w przypadku braku doręczenia 
dokumentów, bank jest uprawniony  

do wypowiedzenia umowy

Podstawowe (wybrane) opłaty i prowizje 

Prowadzenie konta 0 PLN 0 PLN

Wydanie i obsługa karty debetowej od 0 PLN do 10 PLN  
w zależności od rodzaju karty 0 PLN

Wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasie BNP Paribas 10 PLN 0 PLN

Wypłaty z bankomatów w Polsce
od 0 PLN do 5 PLN  
w zależności od rodzaju  

karty i bankomatu
0 PLN

Przelewy w złotych (z wyjątkiem przelewów 
natychmiastowych) do banku/SKOK w Polsce w systemie 
bankowości internetowej oraz za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej 

0 PLN 0 PLN

Ustanowienie zlecenia stałego w systemie bankowości 
internetowej oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej 

0 PLN 0 PLN

Szczegółowe zasady dotyczące warunków otwierania i prowadzenia przez BNP Paribas Bank Polska S.A.  ww. rachunków bankowych określa Umowa ramowa 
Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu (wraz z jej integralnymi częściami), Komunikat do Umowy ramowej Rachunków 
bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz Regulamin otwierania i prowadzenia „Konta na Teraz” w BNP Paribas Bank Polska S.A.
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, 
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł, w całości wpłacony.


