
DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 2.  Rachunki oszczędnościowe

1 Otwarcie rachunku oszczędnościowego a vista lub lokaty oszczędnościowej                         _ bez opłat

2 Prowadzenie  rachunku oszczędnościowego a vista lub lokaty oszczędnościowej                         _ bez opłat

3 Wypłaty gotówkowe i dyspozycje bezgotówkowe:

  1. z rachunku DUET *:
*   opłata wynika ze specyfiki rachunku i 

treści umowy z Klientem

     1) pierwsza wypłata lub przelew w mesiącu kalendarzowym _ bez opłat

     2) każda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym od kwoty wypłaty 0,10% nie mniej niż 9,00 zł

     3) każda kolejna dyspozycja bezgotówkowa w miesiącu kalendarzowym - niezależnie od  przeznaczenia 

          i sposobu realizacji (w tym poprzez bankowość elektroniczną)
za każdy przelew 9,00 zł

 2. pozostałe rachunki lokat oszczędnościowych :

   1) wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowych i  terminowych lokat oszczędnościowych _ bez opłat

   2) przelew środków z terminowej lokaty oszczędnościowej na rachunek w BS _ bez opłat

   3) przelew środków z terminowej lokaty oszczędnościowej na rachunek w innym banku za każdy przelew 25,00 zł

4  Bankowość elektroniczna do rachunku DUET 

        1. za uruchomienie _ bez opłat

        2. za korzystanie - abonament _ bez opłat

        3. za wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu dla właściciela/właścicieli  rachunku _ bez opłat

        4. za wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu dla pełnomocnika za każdy 25,00 zł

        5. za wydanie kolejnych loginów i haseł dostępu za każdy 25,00 zł

        6. za zmianę osób uprawnionych i/lub zakresu uprawnień za każdą dyspozycję 20,00 zł

0,25 zł

5 sms w miesiącu gratis

5 Zerwanie lokaty oszczędnosciowej przed terminem:

          1. terminowej lokaty oszczędnościowej _ bez opłat

6 Zmiany na życzenie Klienta:

        7. za sms autoryzujący za każdy sms

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA



1. Przepisanie wkładu oszczędnościowego z książeczki mieszkaniowej w związku z przelewem praw (cesja) jednorazowo 20,00 zł

2. Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie  od każdej zmiany 20,00 zł

7
Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania wkładem oszczędnościowym i/lub terminową lokatą 

oszczędnościową od każdego pełnomocnika 
za każdą dyspozycję 15,00 zł

8 Czynności spadkowe:

         1. realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądowego - zgodnie z dyspozycją spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy
50,00 zł

9 Blokada środków na rachunku na wniosek Klienta

        1. na rachunku oszczędnościowym za każdą blokadę 20,00 zł

        2. na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą blokadę 20,00 zł

        3. na rachunku lokaty terminowej za każdą blokadę 20,00 zł

10 Zaświadczenia o rachunakch oszczędnościowych i terminowych za każde zaświadczenie 30,00 zł

11 Książeczki oszczędnościowe: 

        1. wydanie książeczki oszczędnościowej a vista za każdą książeczkę 2,00 zł

        2. wydanie książeczki terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą książeczkę 3,00 zł

12 Zajęcia egezkucyjne na rachunkach oszczędnościowych wg zapisów Działu II Rodział 1


