Taryfa Opłat i Prowizji
Rozdział XVII. Produkty i usługi wycofane z oferty Banku
C. Rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe
Rodzaj czynności / usług

Lp.
1

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)

2

Wpłaty gotówkowe

3

Wypłaty gotówkowe

4

Bankowość elektroniczna

Rachunki oszczędnościowe z wkładami
płatnymi na każde żądanie
3,00 m-cznie
0,00
0,00
nie dotyczy

Realizacja polecenia przelewu:
a) na rachunki prowadzone przez Zjednoczony Bank Spółdzielczy
5

6

0,00
10,00

b) na rachunki prowadzone przez inne Banki
c) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez Zjednoczony Bank Spółdzielczy

0,00

d) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez inne Banki

2,00

Odwołanie / modyfikacja stałego zlecenia

2,00

Realizacja poleceń przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET
7

a) w kwocie równej lub wyższej niż 1.000.000 zł

15,00

b) w kwocie niższej niż 1.000.000 zł

30,00

1

8

Odwołanie polecenia przelewu z rozrachunków

9

powiadomienie o zdarzeniu na rachunku za pomocą SMS (SMS-Banking)

0,00

10 Modyfikacja/odwołanie usługi SMS-Banking

0,11 za każde przesłanie informacji
3,00

a) w placówce banku

3,00

b) za pośrednictwem bankowości elektronicznej

0,00

11 Zestawienia transakcji płatniczych

nie dotyczy

Dyspozycja pełnomocnictwa do rachunków (z wyłączeniem czynności opisanej w poz. 14):
a) Ustanowienie pełnomocnictwa,
b) Zmiana zakresu (rodzaju) pełnomocnictwa
c) Odwołanie pełnomocnictwa
Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku, na zabezpieczenie wykonania umów zawartych przez Posiadacza rachunku / lokaty z
13
instytucją trzecią
12

12,00
12,00
10,00
50,00

14 Przyjęcie, odwołanie lub modyfikacja dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

20,00

15 Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

50,00

Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:
16

a) za rok bieżący

35,00 (w tym VAT 23%)

b) za każdy poprzedni rok

50,00 (w tym VAT 23%)

UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek
17

Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania transakcji płatniczej (np. polecenia przelewu, wpłaty, wypłaty,
itp.)

18 Wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (w trakcie obowiązywania umowy)
19 Wydanie na wniosek Klienta kopii umowy / aneksu / innego dokumentu po wygaśnięciu umowy
Dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą
20 pocztową (listem poleconym)
Opłata pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za wydruk/wystawienie dokumentów
Każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty powstania zadłużenia z
tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w miesiącu, w przypadkach
21
określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych
przez Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
22 Zmiana karty wzorów podpisów

0,00
17,00 (w tym VAT 23%) za każdą stronę
dokumentu
8,50
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta
Polska S.A.)
8,50
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta
Polska S.A.)
15,00

23 Zmiana Umowy z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie
24 Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie Opłat i Prowizji
1

2,00 (w tym VAT 23%) w trakcie obowiązywania
umowy ramowej, 6,00 (w tym VAT 23%) w
pozostałych przypadkach

15,00
negocjowane z Klientem

O ile wykonanie przez Bank dyspozycji odwołania polecenia przelewu jest możliwe.

D. Usługi dodatkowe do rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych
Rodzaj czynności / usług

Lp.
1

wydanie i wymiana książeczki a`vista

2

przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej lub a`vista

3

Rachunki oszczędnościowe z wkładami
płatnymi na każde żądanie

Terminowe lokaty
oszczędnościowe

15,00
15,00 za każdy dokument

15,00 za każdy dokument

wystawienie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej książeczki

15,00

15,00

4

umorzenie utraconej książeczki

10,00

10,00

5

przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)

30,00

30,00

6

wydanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na każde żądanie lub terminowej

50,00

50,00

UWAGA - Rachunki oszczędnościowe z wkładami płatnymi na każde żądanie Szkolnych Kas Oszczędzania zwolnione są prowizji
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