Załącznik nr 2
do Tabeli opłat i prowizji dla Klientów prywatnych

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT
Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych
z rachunkiem płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych
i powiązanych z rachunkiem zawiera TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW PRYWATNYCH
z dnia 13.05.2022 roku stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa rachunku płatniczego: Rachunek oszczędnościowy dla PKZP i innych osób fizycznych



Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług
powiązanych z rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych
opłat z opłatami innych rachunków w Banku Spółdzielczym w Tychach i innych bankach.
Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT
Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego
dokumentu.

USŁUGI

OPŁATY I PROWIZJE

PŁATNOŚCI (Z WYJĄTKIEM KART PŁATNICZYCH)
Polecenie przelewu
[Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR
(od. 1 mln PLN przelew realizowany jest w
systemie SORBNET):
w placówce Banku
w systemie bankowości elektronicznej]

Za przelew
Za przelew

5 zł 1)
1 zł 1)

[Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET]

Za przelew

30 zł 1)

[do banków krajowych]
[do banków zagranicznych:
w placówce Banku
w systemie bankowości elektronicznej]

Za przelew

10 zł 1)

Za przelew
Za przelew

5 zł 1)
1 zł 1)

Polecenie przelewu wewnętrznego

za przelew

0 zł

Polecenie przelewu w walucie obcej/Polecenie
wypłaty
[w trybie standardowym]

za przelew

30 zł 1)

Za zlecenie
Za zlecenie

1 zł
5 zł

Polecenie przelewu SEPA
w trybie standardowym

Polecenie zapłaty
[realizacja]
[zwrot z powodu braku środków]

Zlecenie stałe
[wprowadzenie w placówce Banku]
[modyfikacja w placówce Banku]
[realizacja w placówce Banku]
[wprowadzenie w placówce Banku]
[modyfikacja w systemie BankNet]
[realizacja w systemie eBankNet]

Za zlecenie
Za zlecenie
Za zlecenie
Za zlecenie
Za zlecenie
Za zlecenie

0 zł
1,00 zł
2,50 zł
0 zł
0 zł
0 zł

KARTY I GOTÓWKA
Usługa wydawania kart niedostępna dla tego typu rachunków
Wypłata gotówki
[w placówce Banku]
Od transakcji
[za pośrednictwem BLIK we wskazanych
bankomatach Grupy BPS i innych banków
krajowych, zgodnie z zawartymi umowami]
Od transakcji
[za pośrednictwem BLIK w innych bankomatach
w kraju]
Od transakcji
Wpłata gotówki
[w placówce Banku]

Od transakcji

0,15% (min.3,50 zł) 1)

0 zł 2 / 5 zł
0 zł 2 / 5 zł

0,15% (min. 2,50 zł)

KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM I USŁUGI POWIĄZANE
Usługa niedostępna dla tego typu rachunków

INNE USŁUGI
Prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

25 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych (na wniosek Posiadacza
rachunku)

Za rok bieżący

25 zł

Za lata ubiegłe (za 1 rok)

50 zł

Za dokument

15 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym
Usługa bankowości elektronicznej
[system eBankNet]
[system eCorpoNet]

Powiadomienie SMS (usługa SMS)

Jednorazowo
Opłata aktywacyjna
Użytkowanie pierwszego loginu
Użytkowanie każdego kolejnego loginu

0 zł
200 zł
0 zł
10 zł

Za każdy sms
(opłata pobierana zbiorczo miesięcznie)

0,25 zł

1.

Opłata od wykorzystania wpływów bieżących 0,30% (min. 5 zł max. 200 zł).
Podstawę naliczenia stanowi różnica pomiędzy saldem początkowym, a sumą operacji po stronie Wn w
danym dniu. Prowizji tej nie nalicza się od przelewów wewnętrznych, wpłat z wrzutni w dzień
poświąteczny oraz od operacji na rachunkach Klientów korzystających z kredytu w rachunku bieżącym.

2.

Warunki promocyjne obowiązujące do 30.09.2022 r.

…………………………………………………………………………………………
Podpis Klienta

