Bank Spółdzielczy w Bytowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa

Taryfa prowizji i opłat
Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych
Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
Tryb pobierania
opłaty/prowizji

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku

______

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty gotówkowe na rachunek
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku

______
______
______

bez opłat
bez opłat
bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

5. Realizacja przelewów:

za każdy przelew
bez opłat

5.1. 1) na rachunku prowadzone w Banku
5.2. 2) na rachunki prowadzone w innych bankach

3,00 zł

3) na rachunki prowadzone w innych banakch, reaizowane w systemie SORBNET (przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce
5.3.
Banku)

25,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności

za każde zaświadczenie

15 zł (w tym VAT)

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej

za każdą dyspozycję

bez opłat

8. Za przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

20,00 zł

9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców
11. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej:

za każdą dyspozycję

11.1. 1) na rzecz Banku

bez opłat

11.2. 2) na rzecz innych podmiotów

10,00 zł

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na wniosek klienta
12.1. 1) z bieżącego roku kalendarzowego

_______

bez opłat

12.2. 2) z każdego poprzedniego roku

_______

bez opłat

za każdy wniosek

15,00 zł

za każdy wniosek

15,00 zł

13. Za przyjęcie wniosku o udzielenie osobie poszukującej własnych rachunków w bankach oraz SKOK (na podstawie art. 92ba ust. 1 Prawa
bankowego oraz art. 13d ust. 1 ustawy o SKOK
14. Za przyjęcie wniosku o udzielenie osobie fizycznej lub podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną , którzy uzyskali tytuł prawny do spadku
po posiadaczu rachunku, w tym nabywcom spadku w bankach oraz SKOK (na podstawie art. 92ba ust. 1 Prawa bankowego oraz art. 13d ust. 1
ustawy o SKOK)

