Bank Spółdzielczy w Bytowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa

Taryfa prowizji i opłat
Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych
Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej
Stawka obowiązujaca
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Przedsiębiorcy i
pozostali klienci
instytucjonalni

Rolnicy

miesięcznie

1,00 zł

1,00 zł

kwartalnie

0,35 zł

0,35 zł

2.1. 1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych TAN

bez opłat

bez opłat

2.2. 2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN (w tym wznowienia)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

115,00 zł

115,00 zł

jednorazowo

115,00 zł

115,00 zł

jednorazowo

115,00 zł

115,00 zł

5.1. 1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

bez opłat

bez opłat

5.2. 2) za pośrednictwem firmy kurierskiej

25,00 zł

25,00 zł

5.3. 3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

25,00 zł

25,00 zł

Lp.

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
1.1. 1) kanału www
1.2. 2) serwisu SMS:
1.2.1. b) SMS-y wysyłane automatycznie
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie, od poniedziałku do piątku)
2. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN:

za każda kartę

3. Opłata za przekazywanie haseł SMS
4. Opłata za użytkowanie tokena:
4.1. 1) wydanie pierwszego tokena wraz z certyfikatem
4.2.

2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) (użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30
dni przed upływem terminu ważności nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia)

4.3. 3) wydanie tokena w miesjce utraconego, uszkodzonego przez klienta
5. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:

za każdy token:

za każdą przesyłkę

Rozdział 3a. Usługi bankowości elektronicznej rachunki rozliczeniowe "Wiele za niewiele"
Stawka obowiązujaca
Wyszczególnienie czynności

Lp.

Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Przedsiębiorcy i
pozostali klienci
instytucjonalni

Rolnicy

miesięcznie

1,00 zł

1,00 zł

kwartalnie

0,35 zł

0,35 zł

2.1. 1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych TAN

bez opłat

bez opłat

2.2. 2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN (w tym wznowienia)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
1.1. 1) kanału www
1.2. 2) serwisu SMS:
1.2.1. b) SMS-y wysyłane automatycznie
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie, od poniedziałku do piątku)
2. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN:

za każda kartę

3. Opłata za przekazywanie haseł SMS
4. Opłata za użytkowanie tokena:

za każdy token:

4.1. 1) wydanie pierwszego tokena wraz z certyfikatem

jednorazowo

115,00 zł

115,00 zł

2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) (użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30
4.2.
dni przed upływem terminu ważności nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia)

jednorazowo

115,00 zł

115,00 zł

jednorazowo

115,00 zł

115,00 zł

5.1. 1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

bez opłat

bez opłat

5.2. 2) za pośrednictwem firmy kurierskiej

25,00 zł

25,00 zł

5.3. 3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

25,00 zł

25,00 zł

4.3. 3) wydanie tokena w miesjce utraconego, uszkodzonego przez klienta
5. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:

za każdą przesyłkę

