Taryfa prowizji i opłat
Dział III. Pozostałe opłaty
Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i
instytucjom uprawnionym na podstawie art.105 ust. 1
pkt 1, 1a i 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową (sądom za
poszukiwanie rachunków bankowych w sprawach cywilnych
o podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek;
organom skarbowym; osobom fizycznym dysponującym
postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, na której
nazwisko poszukuje się rachunku)
Za udzielenie organom egzekucyjnym infomcji
dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub
umożliwiających identyfikację składników majątku
dłużnika (nie stosuje się w sprawach o egzekucję lub
wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
świadczeń alimentacyjnych lub rent mająych charakter
alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub wykonanie
zabezpieczenia roszczenia niezwiązanego z
wykonywaniem działalności gospodarczej wszczętych
na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu
lub prokuratora).
1) za udzielenie informacji przetworzonej w postaci
papierowej
2) za udzielenie informacji przetworzonej w postaci
elektornicznej
3) za udzielenie nieprzetworzonej informacji w postaci
papierowej
4) za udzielenie nieprzetworzonej informacji w postaci
elektoricznej albo przetworzonej w sposób
zautomatyzowany
5) za udzielenie informacji, która zawiera tabele
sporządzone przez Bank
6) za udzielenie informacji o danych adresowych, numerze
lub historii rachunku bankowego, miejscu zatrudnienia
dłużnika, wysokości wynagrodzenia, która polega na
wygenerowaniu danych z systemu komputerowego,
udostępnionych w postaci papierowej
7) za udzielenie informacji o danych adresowych, numerze
lub historii rachunku bankowego, miejscu zatrudnienia
dłużnika, wysokości wynagordzenia, która polega na
wygenerowaniu danych z systemu komputerowego,
udostępnionych w postaci elektornicznej
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Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Stawka
obowią
zująca

___________

bez
opłat

__________

bez
opłat

za pierwszą stronę tekstu

20,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
40,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

Uwaga: Wynagrodzenie za drugą i każdą kolejną stronę
tekstu wynosi 5 złotych. Wynagrodzenie łącznie nie może
być wyższe niż 45 złotych.

4.

Korzystanie z wrzutni nocnej (usługa oferowania
klientom instytucjonalnym)

5.

Za zastrzeżenie:

5.1 1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług
.
Banku
5.2
2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż w pkt 1
.

naliczana od wpłacanej
kwoty

do 0,3
%

za każde zastrzeżenie

bez
opłat

za każde zastrzeżenie

10,00 zł

