Powiatowy Bank Spółdzielczy

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG

we Wrześni

ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

1. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.
2. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem, które nie są
wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć w Taryfie prowizji i opłat za
czynności i usługi bankowe w walucie krajowej i walucie wymienialnej dla Klientów w Powiatowym Banku
Spółdzielczym we Wrześni.
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:
Nazwa handlowa rachunku płatniczego:
Data ostatniej aktualizacji dokumentu:

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
ROR Junior (w złotych)
2018-08-08

L.p.
Rodzaj czynności/usługi1
Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
1

Tryb pobierania opłaty

stawka obowiązująca
bez opłat

Prowadzenie rachunku płatniczego

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
2
2.1
2.1.1
2.1.2

Polecenie przelewu
przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR
w placówce Banku

za przelew

w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej

3,70 zł
bez opłat

2.2

przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku / systemie
bankowości internetowej

2.3

przelew zewnętrzny w systemie BlueCash (maksymalna kwota przelewu wynosi 5.000 zł)

za przelew

25,00 zł

2.3.1

w placówce Banku

za przelew

7,00 zł

2.3.2

w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej

za przelew

5,00 zł

za przelew

19,00 zł (plus koszty pobierane przez

3
3.1

Polecenie przelewu SEPA
realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku / w
systemie bankowości internetowej (w systemie WALUTY SGB)

4

Polecenie przelewu wewnętrznego

5

Polecenie przelewu w walucie obcej

5.1
6

realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku / w
systemie bankowości internetowej (w systemie WALUTY SGB)

SGB-Bank S.A.)

bez opłat
19,00 zł (plus koszty pobierane przez
za przelew

SGB-Bank S.A.)

Polecenie zapłaty

6.1

złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

od dyspozycji

5,00 zł

6.2

realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

od dyspozycji

1,50 zł

6.3

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

od dyspozycji

5,00 zł

6.4

powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku płatnika

od dyspozycji

5,00 zł

7
7.1

Zlecenia stałe
złożone w placówce PBS we Wrześni

7.1.1

dokonywane na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni

7.1.2

dokonywane na rachunki prowadzone w innych bankach

od każdej dyspozycji

1,50 zł

7.1.3

modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego

od każdej dyspozycji

1,00 zł

odwołanie zlecenia stałego

od każdej dyspozycji

2,00 zł

7.2.3
7.2

bez opłat

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

7.2.1

dokonywane na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni

bez opłat

7.2.2

dokonywane na rachunki prowadzone w innych bankach

bez opłat

7.2.3

modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego

bez opłat

7.2.4

odwołanie zlecenia stałego

bez opłat

Karty i gotówka
8

Wydanie karty płatniczej

bez opłat
1

www.pbswrzesnia.com.pl

bez opłat

9

Obsługa karty debetowej

10

Obsługa karty kredytowej

11

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

12

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych

13

Wypłata gotówki

nie dotyczy

od wypłacanej kwoty

bez opłat
3%, min. 10,00 zł

13.1

w placówce PBS we Wrześni

bez opłat

13.2

w bankomatach banków grupy SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych

bez opłat

13.3

w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

13.4

w bankomatach w kraju innych niż wskazane w pkt. 13.2

13.4.1
13.4.2
13.5

w przypadku kart VISA

naliczana od
wypłacanej kwoty

w przypadku kart MasterCard, MasterCard KKS Lech, mobilna VISA

za każdą wypłatę

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 13.3 (przy użyciu terminala POS)

13.5.1

w przypadku kart VISA

13.5.2

w przypadku kart MasterCard, MasterCard KKS Lech, mobilna VISA

13.6

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

13.7

wypłata gotówki w ramach cash back

14

za każdą wypłatę

1,50 zł

2%, min. 5,00 zł
5,00 zł
3%, min. 4,50 zł
2%, min. 4,50 zł

naliczana od
wypłacanej kwoty

3%, min. 4,50 zł
3%, min. 10,00 zł

za każdą wypłatę

1,50 zł
bez opłat

Wpłata gotówki

Kredyty w rachunku płatniczym i usługi powiązane
15

Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)

15.1

udzielenie kredytu w rachunku płatniczym

15.2

odnowienie kredytu w rachunku płatniczym

15.3

zmiana postanowień Umowy o kredyt na wniosek Kredytobiorcy

15.3.1

prolongata spłaty kredytu

15.3.2

zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu

jednorazowo (od
kwoty kredytu)

jednorazowo (od kwoty
kredytu)

2,00%, nie mniej niż 50,00 zł
2,00%, nie mniej niż 50,00 zł
0,50-2,00%, nie mniej niż 100,00 zł
1,50%, nie mniej niż 30,00 zł

Inne usługi
16

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

17

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

jednorazowo

17.1

sporządzenie wyciągu bankowego - raz w miesiącu lub rzadziej

17.2

sporządzenie wyciągu bankowego na życzenie Klienta wydawanego częściej
niż raz w miesiącu

od każdego wyciągu

17.3

wysyłka wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego

od każdego wyciągu

17.4

wygenerowanie wyciągu bankowego w usługa bankowości elektronicznej

17.5

sporządzenie wyciągu bankowego w formie papierowej, jeżeli Klient
korzysta z usług bankowości elektronicznej

18

30,00 zł
bez opłat
1,00 zł
5,00 zł
bez opłat

od każdego wyciągu

2,00 zł

Powiadamianie SMS

18.1

za wysłanego przez Bank SMS (w okresie rozliczeniowym 5 szt. darmowych)

miesięcznie - zbiorczo
za każdy SMS

0,30 zł

18.2

zmiana numeru telefonu komórkowego Klienta

od dyspozycji

5,00 zł

zmiana zakresu usługi SMS

od dyspozycji

5,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

18.3
19
19.1
20

Usługa bankowości telefonicznej
uzyskanie na hasło telefoniczne informacji o stanie rachunku płatniczego
Usługa bankowości elektronicznej (kanał www)

20.1

uruchomienie/korzystania z usługi

20.2

zablokowanie/odblokowanie kanału dostępu do usługi

jednorazowo

bez opłat
5,00 zł

20.3

wygenerowanie nowego hasła dostępu do usługi przez Bank

jednorazowo

2,00 zł

20.4

SMSKod – opłata za wysłanie hasła (w okresie rozliczeniowym 10 szt.
darmowych)

od każdego SMS

0,30 zł

Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
stanowią załącznik do niniejszego dokumentu
1

2
www.pbswrzesnia.com.pl

