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Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z KDBS.

Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą KDBS. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje KDBS do sprzedaży produktu/usługi, której 
dotyczy.

Niniejsza Taryfa dostępna jest w każdej placówce KDBS oraz na stronie internetowej KDBS - www.kdbs.com.pl.

Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do 1 grosza, na zasadach ogólnie obowiązujących.

Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba że umowa lub zlecenie stanowi inaczej.

Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są "z góry" do 2-tego każdego miesiąca kalendarzowego.

Opłaty miesięczne za karty debetowe pobierane są za pełen okres rozliczeniowy 3-go dnia roboczego następnego miesiąca. 

Konta walutowe oraz rachunki oszczędnościowe walutowe prowadzone są w następujących walutach: EUR, USD i GBP.

Użyte w Taryfie określenie „wpłata własna” należy rozumieć jako wpłatę gotówki wykonywaną na rachunek w Banku przez posiadacza / 
współposiadacza lub pełnomocnika rachunku.

Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych 
kart płatniczych.

Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na 
zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w 
ofercie KDBS.

Serwis internetowy jest nazwą handlową „usługi bankowości elektronicznej”, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w 
sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym z dnia 14 lipca 2017 r. (zwane dalej Rozporządzeniem). Serwis 
internetowy obejmuje także usługi nie powiązane z rachunkami płatniczymi.
Serwis SMS jest nazwą handlową usługi "powiadamianie SMS", o której mowa w rozporządzeniu.

Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:

KDBS Mikro Biznes - przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których roczny obrót na rachunku (wpływów np. 
wpłaty gotówkowe, przelewy uznaniowe) nie przekracza 50 000 złotych (jeżeli w danym pełnym roku kalendarzowym obrót na rachunku przekroczy 
kwotę 50 000 złotych pakiet ulega przekształceniu na KDBS Mój Biznes),

Postanowienia ogólne

Placówki KDBS Bank pobierają prowizje i opłaty za realizowane usługi, zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych w niniejszej Taryfie 
prowizji i opłat.

Użyte w Taryfie określenia KDBS lub Bank należy rozumieć, jako Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy.

Prowizje i opłaty są pobierane w złotych polskich, z wyjątkiem kart wydawanych do rachunków w walutach wymienialnych, które są pobierane w 
walucie rachunku, do którego wydano kartę

KDBS zastrzega sobie możliwość pobierania dodatkowych opłat, niewymienionych w Taryfie, za usługi realizowane na życzenie Klienta lub za usługi 
z wykorzystaniem instytucji trzecich, w tym szczególności:

Prowizje i opłaty naliczane i pobierane są:

prowizje i opłaty pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji,

prowizje i opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,

prowizje i opłaty wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

po wykonaniu usługi, lub

KDBS Mój Biznes - przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których roczny obrót na rachunku (wpływów np. 
wpłaty gotówkowe, przelewy uznaniowe) przekracza 50 000 złotych,

KDBS Biznes - dla klientów instytucjonalnych (spółki, spółdzielnie, instytucje finansowe, itp.),

KDBS Non-Profit - dla instytucji niekomercyjnych (stowarzyszenie, wspólnoty, fundacje, kluby, organizacje pożytku publicznego, itp.),

KDBS Agro - dla rolników indywidualnych,

w dniu złożenia dyspozycji, lub

KDBS nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie.

Opłaty związane z prowadzeniem rachunków i wykonywaniem transakcji płatniczych pobierane okresowo są należne KDBS jedynie za okres 
obowiązywania Umowy.

miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, lub

zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, lub

zgodnie z zawartą umową.

Opłaty miesięczne za zestawienie transakcji płatniczych pobierane są za pełen okres rozliczeniowy 4-go dnia roboczego następnego miesiąca. 
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Tryb pobierania opłaty KDBS Mikro Biznes KDBS Mój Biz nes KDBS Biznes KDBS Non-Profit KDBS Agro Rachunek ZF ŚS Konto walutowe

1.

1.1. podstawowego1 jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

1.2. pomocniczego1 jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat

1.3. VAT jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

2.

2.1. podstawowego miesięczna bez opłat 20,00 20,00 5,00 11,00 bez opłat 20,00

2.2. pomocniczego miesięczna 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00 nie dotyczy nie dotyczy

2.3. VAT miesięczna bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

3.

3.1. wpłata własna gotówki w placówce KDBS od każdej wpłaty bez opłat 0,5% 0,5% 0,2% bez opłat bez opłat 0,5 % min. 4,00

3.2. wpłata gotówki we wpłatomacie KDBS od każdej wpłaty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat

3.3. wpłata gotówki w placówce KDBS dokonywana przez osoby trzecie (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) od każdej wpłaty 0,25% min. 10,00 0,25% min. 10,00 0,25% min. 10,00 2,50 0,25% min. 10,00 nie dotyczy 0,25% min. 10,00

4.

4.1. wypłata gotówki w placówce KDBS od każdej wypłaty 5,00 0,5% 0,5% 0,2% 0,1% min. 2,00 bez opłat 0,5 % min. 4,00

4.2. nie podjęcie awizowanej kwoty wypłaty gotówki od każdej wypłaty 0,5% (max. 200,00) 0,5% (max. 200,00) 0,5% (max. 200,00) 0,5% (max. 200,00) 0,5% (max. 200,00) 0,5% (max. 200,00) 0,5% (max. 200,00)

5.

5.1.

a) w placówce KDBS za każdy przelew 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 bez opłat

b) w placówce KDBS - podzielona płatność split payment za każdy przelew 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 nie dotyczy

c) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy) za każdy przelew bez opłat 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 bez opłat

d) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy) - podzielona płatność split payment za każdy przelew bez opłat 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 nie dotyczy

e) realizowane z rachunku podstawowego/pomocniczego klienta na jego SGB Konto za każdy przelew 0,3% (max. 200,00) 0,3% (max. 200,00) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

5.2.

- w systemie ELIXIR za każdy przelew 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 nie dotyczy

- w systemie ELIXIR - podzielona płatność split payment za każdy przelew 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 nie dotyczy

- w systemie Express ELIXIR3 za każdy przelew 10,00 20,00 20,00 10,00 20,00 10,00 nie dotyczy

- w systemie Express ELIXIR3 - podzielona płatność split payment za każdy przelew 10,00 20,00 20,00 10,00 20,00 10,00 nie dotyczy

- w systemie SORBNET4 za każdy przelew 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 nie dotyczy

- w systemie SORBNET4 - podzielona płatność split payment za każdy przelew 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 nie dotyczy

- w systemie ELIXIR za każdy przelew bez opłat 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 nie dotyczy

- w systemie ELIXIR - podzielona płatność split payment za każdy przelew bez opłat 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 nie dotyczy

- w systemie Express ELIXIR3 za każdy przelew 5,00 10,00 10,00 5,00 10,00 5,00 nie dotyczy

- w systemie Express ELIXIR3 - podzielona płatność split payment za każdy przelew 5,00 10,00 10,00 5,00 10,00 5,00 nie dotyczy

- w systemie SORBNET4 za każdy przelew 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 nie dotyczy

- w systemie SORBNET4 - podzielona płatność split payment za każdy przelew 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 nie dotyczy

6.

6.1

a) ustanowienie zlecenia za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

b) wykonanie zlecenia za każdą dyspozycję 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 nie dotyczy

c) modyfikacja/odwołanie zlecenia za każdą dyspozycję 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 nie dotyczy

6.2.

a) ustanowienie zlecenia za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

b) wykonanie zlecenia za każdą dyspozycję bez opłat 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 nie dotyczy

c) modyfikacja/odwołanie zlecenia za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 1. Rachunki rozliczeniowe

1.1. Rachunki rozliczeniowe - oferta bie żąca

Wysoko ść prowizji / opłaty

Wypłata gotówki

Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)L.p.

polecenie przelewu (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju), złożone:

Otwarcie rachunku płatniczego

Prowadzenie rachunku płatniczego

a) w placówce KDBS

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy)

Wpłata gotówki

Przelewy

polecenie przelewu wewnętrznego2, złożone:

Zlecenie stałe, zło żone:

w placówce KDBS

poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy)
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Tryb pobierania opłaty KDBS Mikro Biznes KDBS Mój Biz nes KDBS Biznes KDBS Non-Profit KDBS Agro Rachunek ZF ŚS Konto walutowe

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 1. Rachunki rozliczeniowe

1.1. Rachunki rozliczeniowe - oferta bie żąca

Wysoko ść prowizji / opłaty
Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)L.p.

7.

7.1.

a) aktywacja usługi jednorazowo 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 nie dotyczy nie dotyczy

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 nie dotyczy nie dotyczy

c) realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 nie dotyczy nie dotyczy

7.2.

a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję bez opłat 5,00 5,00 5,00 5,00 nie dotyczy nie dotyczy

b) realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 nie dotyczy nie dotyczy

c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 nie dotyczy nie dotyczy

d) aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy

8. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do r achunku za każdą dyspozycję 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

9.

9.1. potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 nie dotyczy

9.2. wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 nie dotyczy

9.3. zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków za każdą dyspozycję 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 nie dotyczy

10.

10.1.

a) jeżeli klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) jeżeli klient posiada uruchomiony serwis internetowy za każdy wyciąg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

10.2. w serwisie internetowym oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta za każdy wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

11.

11.1. wydruku historii rachunku płatniczego za każdą kartkę A4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

11.2. duplikatu wyciągu bankowego za każdą kartkę A4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

11.3. odpisu jednej operacji z rachunku płatniczego za każdy wydruk 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

11.4. odpisu umów zawartych z Bankiem oraz innych dokumentów za każdą kartkę A4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

11.5. zaświadczenie o posiadanym rachunku płatniczym5 za każde zaświadczenie 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu ma jącego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

13. Za sporz ądzenie i wysłanie (listem poleceonym) monitu z powo du przekroczenia salda za każdy monit 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

14. Sporządzenie aneksu do umowy rachunku płatniczego za każdy aneks 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

15.
Działania KDBS podj ęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nie prawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachun ku bł ędnego 
numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

16. Za zmianę karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

17. Usługa płatno ści masowych za każdą dyspozycję indywidualnie indywidualnie indywidualnie indywidualnie indywidualnie indywidualnie nie dotyczy

18. Zamkni ęcie rachunku płatniczego za każdy rachunek bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5 Zaświadczenie obejmuje: nr konta, datę otwarcia, obroty na koncie, saldo dostępne na dzień sporządzenia, wysokość przyznanego limitu zadłużenia, wysokość wykorzystanego limitu zadłużenia, informację o zajęciu egzekucyjnym.

w formie papierowej

Sporządzenie na wniosek Klienta

1 Po otwarciu rachunku obowiązuje piwerwsza wpłata na rachunek w wyskości 100,00 PLN.

3 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

2 Opłata nie jest pobierana w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami własnymi, które posiadają przynajmniej jednego wspólnego właściciela lub pełnomocnika (np. przelew na lokatę, rachunek oszczędnościowy, spłatę kredytu).

Polecenie zapłaty

Sporządzenie i wysłanie wyci ągu bankowego

Czeki gotówkowe i rozrachunkowe

opłaty pobierane z rachunku odbiorcy

opłaty pobierane z rachunku płatnika

Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 5



Tryb pobierania opłaty Lokacyjny

1.

1.1. otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo bez opłat

1.2. prowadzenie rachunku płatniczego miesięczna bez opłat

2.

2.1. wpłata własna gotówki w placówce KDBS - pierwsza w danym miesiącu od każdej wpłaty bez opłat

2.2. wpłata własna gotówki w placówce KDBS - druga i kolejna w danym miesiącu od każdej wpłaty 5,00

2.3. wpłata gotówki w placówce KDBS dokonywana przez osoby trzecie (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) od każdej wpłaty 5,00

3.

3.1. wypłata gotówki w placówce KDBS - pierwsza w danym miesiącu od każdej wypłaty bez opłat

3.2. wypłata gotówki w placówce KDBS - druga i kolejna w danym miesiącu od każdej wypłaty 10,00

3.3. nie podjęcie awizowanej kwoty wypłaty gotówki za każde niepodjęte awizowanie 0,5% (max. 200,00)

4.

4.1.

a) w placówce KDBS1 za każdy przelew bez opłat / 10,00

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy)1 za każdy przelew bez opłat / 10,00

4.2.

- w systemie ELIXIR1 za każdy przelew bez opłat / 10,00

- w systemie Express ELIXIR2 za każdy przelew 15,00

- w systemie SORBNET3 za każdy przelew 50,00

- w systemie ELIXIR1 za każdy przelew bez opłat / 10,00

- w systemie Express ELIXIR2 za każdy przelew 15,00

- w systemie SORBNET3 za każdy przelew 25,00

5. Zlecenie stałe, zło żone:

5.1.

a) ustanowienie zlecenia za każdą dyspozycję bez opłat

b) wykonanie zlecenia za każdą dyspozycję 10,00

c) modyfikacja/odwołanie zlecenia za każdą dyspozycję 5,00

5.2.

a) ustanowienie zlecenia za każdą dyspozycję bez opłat

b) wykonanie zlecenia za każdą dyspozycję 10,00

c) modyfikacja/odwołanie zlecenia za każdą dyspozycję bez opłat

6. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do r achunku za każdą dyspozycję 10,00

Rachunki płatnicze (rachunki oscz ędno ściowe)

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy)

w placówce KDBS

poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy)

Wpłata gotówki

Wypłata gotówki

Przelewy

polecenie przelewu wewn ętrznego, zło żone:

polecenie przelewu (w PLN, na rachunek w innym bank u w kraju), zło żone:

a) w placówce KDBS

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 2. Rachunki oszcz ędno ściowe

2.1. Rachunek lokacyjny - oferta bie żąca

L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)
Wysoko ść prowizji / opłaty
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Tryb pobierania opłaty Lokacyjny

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 2. Rachunki oszcz ędno ściowe

2.1. Rachunek lokacyjny - oferta bie żąca

L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)
Wysoko ść prowizji / opłaty

7.

7.1.

a) jeżeli klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg bez opłat

b) jeżeli klient posiada uruchomiony serwis internetowy za każdy wyciąg 5,00

7.2. w serwisie internetowym oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta za każdy wyciąg bez opłat

8.

8.1. wydruku historii rachunku płatniczego za każdą kartkę A4 5,00

8.2. duplikatu wyciągu bankowego za każdą kartkę A4 5,00

8.3. odpisu jednej operacji z rachunku płatniczego za każdy wydruk 10,00

8.4. odpisu umów zawartych z Bankiem oraz innych dokumentów za każdą kartkę A4 5,00

8.5. zaświadczenie o posiadanym rachunku płatniczym4 za każde zaświadczenie 50,00

9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu maj ącego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 50,00

10. Sporządzenie aneksu do umowy rachunku płatniczego za każdy aneks 10,00

11. Za zmianę karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10,00

12. Działania KDBS podj ęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nie prawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachun ku bł ędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za każdą dyspozycję 50,00

13. Zamkni ęcie rachunku płatniczego za każdy rachunek bez opłat

1 Pierwsza transakcja w danym miesiącu bez względu na rodzaj i miejsce wykonywania jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 10,00 PLN.

3 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

4 Zaświadczenie obejmuje: nr konta, datę otwarcia, obroty na koncie, saldo dostępne na dzień sporządzenia, informację o zajęciu egzekucyjnym.

2 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są w dni robocze w godzinach od 6:00 do 22:00.

Sporządzenie na wniosek Klienta

Sporządzenie i wysłanie wyci ągu bankowego

w formie papierowej
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Tryb pobierania opłaty KDBS Mikro Biznes KDBS Mój Biz nes KDBS Biznes KDBS Non-Profit KDBS Agro Rachunek ZF ŚS Lokacyjny Konto walutowe

1.

1.1. serwis internetowy - Wariant I i II miesięczna bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

1.2. serwis SMS  - Wariant I miesięczna bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2.

2.1. serwis internetowy - Wariant I (z rachunku podstawowego) miesięczna bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2.2. serwis internetowy - Wariant II (z rachunku podstawowego) miesięczna 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 bez opłat bez opłat bez opłat

2.3. serwis SMS  - Wariant I (od każdego rachunku) miesięczna 5,00 10,00 10,00 10,00 3,00 10,00 10,00 10,00

3.

3.1. zablokowanie usługi (serwisu internetowego) od każdej dyspozycji 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,002 5,002 5,002

3.2. odblokowanie usługi (serwisu internetowego) od każdej dyspozycji 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,002 5,002 5,002

3.3. ponowne przesłanie identyfikatora ID od każdej dyspozycji 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,002 5,002 5,002

3.4. zmiana numeru telefonu od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3.5.

a) w serwisie internetowym od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) w placówce Banku od każdej dyspozycji 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4.

4.1.

a) wysłanie SMS z hasłem jednorazowym jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) użytkowanie tokena mobilnego za każdy tokren 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,002 5,002 5,002

c) przesłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do Użytkownika miesięczna 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,002 5,002 5,002

4.2.

a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych za każdą kartę 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,002 40,002 40,002

b) wydanie kolejnej karty chipowej za każdą kartę 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,002 60,002 60,002

c) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez użytkownika za każdą kartę 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,002 60,002 60,002

d) zastrzeżenie karty chipowej za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

e) wydanie pierwszego czytnika do kart chipowych za czytnik 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,002 40,002 40,002

f) wydanie kolejnego czytnika do kart chipowych za każdy czytnik 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,002 80,002 80,002

g) wydanie czytnika w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez użytkownika za każdy czytnik 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,002 80,002 80,002

5.

5.1. drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5.2. za pośrednictwem firmy kurierskiej od każdej przesyłki 25,00 25,00 25,00 25,00 bez opłat 25,00 25,00 25,00

5.3. za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od każdej przesyłki 25,00 25,00 25,00 25,00 bez opłat 25,00 25,00 25,00

2 Opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia rachunku podstawowego.

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Przesłanie środków dost ępu do Klienta

opłata za środki dostępu - Wariant II

Środki dost ępu do serwisu internetowego

Wykonanie na wniosek Klienta

L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)
Wysoko ść prowizji / opłaty

3.1. Usługa bankowo ści elektronicznej (serwis internetowy) i powiadamia nia SMS (serwis SMS) - oferta bie żąca

Rozdział 3. Usługa bankowo ści elektronicznej (serwis internetowy) i powiadamia nia SMS (serwis SMS)

Udost ępnienie elektronicznych kanałów dost ępu

Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dos tępu

opłata za środki dostępu - Wariant I

zmiana limitów transakcyjnych
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Konto walutowe

Mastercard Business Visa Business Mastercard Business

1.

1.1. dla posiadacza za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

1.2. dla współposiadacza za każdą kartę 40,00 40,00 1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP

1.3. dla pełnomocnika za każdą kartę 40,00 40,00 1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP

2. Wydanie karty płatniczej w miejsce zastrze żonej/utraconej/duplikatu za każdą kartę 40,00 40,00 1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP

3. Wznowienie karty płatniczej za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

4. Obsługa karty debetowej miesięczna 5,00 5,00 1 EUR, 2 USD, 1 GBP

5. Zastrze żenie/zablokowanie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

6.

6.1. w serwisie internetowym za każdą zmianę bez opłat bez opłat bez opłat

6.2. w placówce Banku za każdą zmianę 5,00 5,00 1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP

7.

7.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat

7.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1 4,50 1,50 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

7.3. w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 7.1 3 % min. 3,50 3 % min. 3,50 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

7.4. w kasach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 7.21 3 % min. 4,50 3 % min. 10,00 3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

7.5. w bankomatach za granicą na terenie EOG2 3 % min. 3,50 3 % min. 3,50 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

7.6. w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,50 3 % min. 10,00 3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

7.7. w kasach banków za granicą 3 % min. 4,50 3 % min. 10,00 3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

7.8. w ramach usługi cashback
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
1,50 1,50 0,5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

8. Wydanie numeru PIN za numer PIN 6,00 6,00 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

9.

9.1. sieci banków SGB za każdą zmianę 4,50 6,00 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

9.2. innych banków, niż wskazane w pkt 9.1. za każdą zmianę 7,00 7,00 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

10.

10.1. sieci banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat bez opłat 0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP

10.2. innych banków, niż wskazane w pkt 10.1. za każde sprawdzenie 1,00 1,00 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

11.

11.1. na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty miesięcznie 3,00 3,00 0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP

11.2. na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płat niczych na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 5,00 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dost arczenie w ci ągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę plus 45,00 plus 45,00 plus 10,00 EUR, 12,00 USD, 10,00 GBP

14. Transakcja bezgotówkowa za każdą transakcję bez opłat bez opłat bez opłat

15. Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie o bcej ni ż PLN
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
bez opłat 3% bez opłat

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)
Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej 
kwoty

KDBS Mikro Biznes, KDBS Mój Biznes, KDBS Biznes,
KDBS Non-Profit, KDBS Agro

Wypłata gotówki

Wydanie karty płatniczej

L.p.

Karty płatnicze z funkcj ą zbli żeniow ą - wysoko ść prowizji / opłaty

4.1. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart pła tniczych (debetowe) - oferta bie żąca

Rozdział 4. Usługi w zakresie wydawania i obsługi k art płatniczych

Zmiana limitów (na wniosek klienta)

Sporz ądzenie zestawienia transakcji płatniczych

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

Zmiana numeru PIN w bankomatach

1 Pod warunkiem, że placówka udostepnia usługę wypłatę gotówki.
2 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym.
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KDBS Mikro Biznes, KDBS Mój Biznes,
KDBS Biznes, KDBS Non-Profit, KDBS Agro

Visa Electron Business

1.

1.1. dla posiadacza za każdą kartę bez opłat

1.2. dla współposiadacza za każdą kartę 40,00

1.3. dla pełnomocnika za każdą kartę 40,00

2. Wydanie karty płatniczej w miejsce zastrze żonej/utraconej/duplikatu za każdą kartę 40,00

3. Wznowienie karty płatniczej za każdą kartę bez opłat

4. Obsługa karty debetowej miesięczna 5,00

5. Zastrze żenie/zablokowanie karty za każdą kartę bez opłat

6.

6.1. w serwisie internetowym za każdą zmianę bez opłat

6.2. w placówce Banku za każdą zmianę 5,00

7.

7.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat

7.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1 4,50

7.3. w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 7.1 3 % min. 3,50

7.4. w kasach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 7.21 3 % min. 4,50

7.5. w bankomatach za granicą 3 % min. 4,50

7.6. w bankomatach za granicą na terenie EOG2 3 % min. 3,50

7.7. w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3 % min. 4,50

7.8. w ramach usługi cashback za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,50

8. Wydanie numeru PIN za numer PIN 6,00

9.

9.1. sieci banków SGB za każdą zmianę 4,50

9.2. innych banków, niż wskazane w pkt 9.1. za każdą zmianę 7,00

10.

10.1. sieci banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat

10.2. innych banków, niż wskazane w pkt 10.1. za każde sprawdzenie 1,00

11.

11.1. na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty miesięcznie 3,00

11.2. na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty miesięcznie bez opłat

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płat niczych na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dost arczenie w ci ągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę plus 45,00

14. Transakcja bezgotówkowa za każdą transakcję bez opłat

15. Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie o bcej ni ż PLN
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
3%

Wydanie karty płatniczej

Wypłata gotówki

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 4. Usługi w zakresie wydawania i obsługi k art płatniczych

4.2. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart pła tniczych (debetowe) - produkty wycofane z oferty

L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)

Karty płatnicze bez funkcji zbli żeniowej - wysoko ść prowizji / opłaty

Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty

Zmiana numeru PIN w bankomatach

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

Zmiana limitów (na wniosek klienta)

2 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Sporz ądzenie zestawienia transakcji płatniczych

1 Pod warunkiem, że placówka udostepnia usługę wypłatę gotówki.
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Tryb pobierania opłaty Mastercard

1. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 25,00

2. Wydanie karty płatniczej w miejsce zastrze żonej/duplikatu za każdą kartę 25,00

3. Obsługa karty debetowej miesięczna bez opłat

4. Zastrze żenie/zablokowanie karty za każdą kartę bez opłat

5.

5.1. w serwisie internetowym za każdą zmianę bez opłat

5.2. w placówce Banku za każdą zmianę 5,00

6.

6.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat

6.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1 2,50

6.3. w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 6.1 2,50

6.4. w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 6.1, pakiet "Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce" bez opłat

6.5. w kasach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 6.21 3% min. 5,00

6.6. w bankomatach za granicą na terenie EOG4 2,50

6.7. w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 5,00

6.8. w kasach banków za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)2 3% min. 5,00

6.9. w ramach usługi cashback
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
nie dotyczy

6.10. z rachunku karty w placówce KDBS od każdej wypłaty 5,00

6.11. z rachunku karty w placówce KDBS w przypadku zamknięcia/zastrzeżenia/po utracie ważności karty od każdej wypłaty bez opłat

7.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy u życiu karty debetowej do płatno ści gotówkowych (na terytorium innego pa ństwa 
członkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 5,00

8. Wydanie pierwszego numeru PIN za numer PIN bez opłat

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 9,00

10.

10.1. sieci banków SGB za każdą zmianę 9,00

10.2. innych banków, niż wskazane w pkt 10.1. za każdą zmianę 9,00

11.

11.1. sieci banków SGB za każde sprawdzenie 1,00

11.2. innych banków, niż wskazane w pkt 11.1. za każde sprawdzenie nie dotyczy

12.

12.1. wysłany na adres korespondencyjny miesięczny 2,58

12.2. wysłany na adres mailowy / udostępniony w serwisie internetowym miesięczny bez opłat

12.3. wydany na żądanie Posiadacza karty w placówce KDBS bieżący/historyczny 5,00

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płat niczych na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00

14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dost arczenie w ci ągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę plus 45,00

15.

15.1. dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za każdą transakcję bez opłat

15.2. dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG za każdą transakcję bez opłat

15.3. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) za każdą transakcję bez opłat

16. Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie o bcej ni ż PLN
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji
bez opłat

17. Polecenie przelewu wewn ętrznego na rachunek karty z rachunku prowadzonego w  KDBS od każdego przelewu
zgodnie z opłatą za przelew z rachunku 

Klienta

18.

18.1. wpłata własna gotówki w placówce KDBS od każdej wpłaty 5,00

18.2. wpłata gotówki we wpłatomacie KDBS od każdej wpłaty bez opłat

18.3. wpłata gotówki w placówce KDBS dokonywana przez osoby trzecie (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) od każdej wpłaty 5,00

19.

19.1. wydruku historii rachunku karty za każdą kartkę A4 5,00

19.2. odpisu jednej operacji z rachunku karty za każdy wydruk 10,00

19.3. odpisu umów zawartych z Bankiem oraz innych dokumentów za każdą kartkę A4 5,00

19.4. zaświadczenie o posiadanym rachunku karty za każde zaświadczenie 35,00

20. Udost ępnienie i u żytkowanie usługi (serwis internetowy) miesięcznie bez opłat

21. Powiadamianie SMS miesięcznie 5,00

22.

22.1. Opłata za pakiet "Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce" miesięcznie 5,00

22.2. Okres ważności karty - 1 rok

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 4. Usługi w zakresie wydawania i obsługi k art płatniczych

4.3. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart prz edpłaconych - oferta bie żąca

L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)

Karta bez funkcji zbli żeniowej - wysoko ść prowizji / opłaty

Zmiana limitów (na wniosek klienta)

Wypłata gotówki

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

za każdą wypłatę, naliczana od 
wypłacanej kwoty

Zmiana numeru PIN w bankomatach

1 Pod warunkiem, że placówka udostepnia usługę wypłatę gotówki.

2 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wyci ąg, w tym sporz ądzenie zestawienia transakcji płatniczych

Transakcja bezgotówkowa

Wpłata gotówki

Sporz ądzenie na wniosek Klienta

Inne
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Tryb pobierania opłaty Mastercard

1. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę indywidualnie

2. Wydanie karty płatniczej w miejsce zastrze żonej/duplikatu za każdą kartę 15,00

3. Obsługa karty debetowej miesięczna indywidualnie

4. Zastrze żenie/zablokowanie karty za każdą kartę bez opłat

5. Zmiana limitów (na wniosek klienta) za każdą zmianę nie dotyczy

6.

6.1. w bankomatach banków SGB od każdej wypłaty bez opłat

6.2. z rachunku karty w placówce KDBS od każdej wypłaty bez opłat

6.3. z rachunku karty w placówce KDBS w przypadku zamknięcia/zastrzeżenia/po utracie ważności karty od każdej wypłaty bez opłat

7. Wydanie pierwszego numeru PIN za numer PIN bez opłat

8. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 9,00

9. Zmiana numeru PIN w bankomatach SGB za każdą zmianę 9,00

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach SGB za każde sprawdzenie 1,00

11.

11.1. wysłany na adres korespondencyjny miesięczny 2,58

11.2. wysłany na adres mailowy / udostępniony w serwisie internetowym miesięczny bez opłat

11.3. wydany na żądanie Posiadacza karty w placówce KDBS bieżący/historyczny 5,00

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płat niczych na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00

13. Transakcja bezgotówkowa dokonywana na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej za każdą transakcję bez opłat

14. Polecenie przelewu wewn ętrznego na rachunek karty z rachunku prowadzonego w  KDBS od każdego przelewu
zgodnie z opłatą za przelew z rachunku 

Klienta

15. Udost ępnienie i u żytkowanie usługi (serwis internetowy) miesięcznie bez opłat

16. Powiadamianie SMS miesięcznie 3,00

17.

17.1. Okres ważności karty - 4 lata

Wyci ąg, w tym sporz ądzenie zestawienia transakcji płatniczych

Inne

Wypłata gotówki

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 4. Usługi w zakresie wydawania i obsługi k art płatniczych

4.4. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart świadczeniowych - oferta bie żąca

L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)

Karta bez funkcji zbli żeniowej - wysoko ść prowizji / opłaty
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Tryb pobierania opłaty Mastercard

1.

1.1. głównej za każdą kartę 75,00

1.2. dołączonej (dodatkowej) za każdą kartę 75,00

2.

2.1. głównej 75,00

2.2. dołączonej (dodatkowej) 75,00

3.

3.1. utraconej za każdą kartę 75,00

3.2. uszkodzonej (duplikat z PIN lub bez PIN) za każdą kartę 75,00

4. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat

5. Zastrze żenie/zablokowanie karty za każdą zmianę bez opłat

6.

6.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 4% min. 10,00

6.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1 4% min. 10,00

6.3. w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 6.1 4% min. 10,00

6.4. w kasach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 6.21 4% min. 10,00

6.5. w bankomatach za granicą 4% min. 10,00

6.6. w kasach banków za granicą 4% min. 10,00

7. Zmiana numeru PIN w bankomatach za kazdą zmianę 4,50

8. Zmiana limitu kredytowego za każdą zmianę bez opłat

9.

9.1. pierwszego za każdy numer PIN bez opłat

9.2. kolejnego (nowego bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za każdy numer PIN 6,00

10. Minimalna kwota do zapłaty
naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania 

kart kredytowych i umową
5% min. 50,00

11. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat

12. Opłata za wysłanie upomnienia (nie wi ęcej ni ż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapł aty - w przypadkach okre ślonych w umowie o kart ę za każdy monit/wezwanie 20,00

13.

13.1. na wskazany adres korespondencyjny przez Posiadacza karty miesięcznie bez opłat

13.2. na wskazany adres mailowy przez Posiadacza karty miesięcznie bez opłat

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płat niczych na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00

15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dost arczenie w ci ągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę plus 45,00

16. Zaświadczenie o posiadanym rachunku płatniczym 2 za każde zaświadczenie 35,00

2 Zaświadczenie obejmuje: nr konta, datę otwarcia, obroty na koncie, saldo dostępne na dzień sporządzenia.

1 Pod warunkiem, że placówka udostepnia usługę wypłatę gotówki.

rocznie, z góry za każdy rok ważności karty 
(pierwszej i wznowionych)

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 4. Usługi w zakresie wydawania i obsługi k art płatniczych

4.3. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart pła tniczych (kredytowe) - oferta bie żąca

Oferta bie żąca - karty płatnicze z funkcj ą zbli żeniow ą (kredytowe) - (wysoko ść prowizji / 
opłaty)L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)

Wydanie karty płatniczej

Obsługa karty kredytowej (opłata niepobierana w pie rwszym roku u żytkowania pierwszej karty)

Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce

Wypłata gotówki

Wydanie numeru PIN

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji
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1. Aktywacja BLIK 0,00

2. Użytkowanie BLIK 0,00

3.

Oplata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzileczych
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
3) w bankomatach za granicą

0,00
0,00

nie dotyczy

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 0,00

5. Krajowa transakcja płatnicza bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego bez opłat

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 4. Usługi w zakresie wydawania i obsługi k art płatniczych
4.4. Usługi w zakresie instrumentu płatniczego BLIK  - oferta bie żąca

L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji) Płatno ści mobilne BLIK
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L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji) Tryb pobierania opłaty Wysoko ść prowizji / opłaty

1. Otwarcie rachunku lokaty jednorazowo bez opłat

2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięczna bez opłat

3. Wpłata gotówki na rachunek lokaty w placówce KDBS od każdej wpłaty bez opłat

4.

4.1. z rachunku lokaty w placówce KDBS od każdej wypłaty bez opłat

4.2. nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki za każde awizowanie 0,5% (max. 200,00)

5.

5.1.

a) w placówce KDBS za każdy przelew bez opłat

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy) za każdy przelew bez opłat

5.2.

a) w placówce KDBS za każdy przelew bez opłat

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy) za każdy przelew bez opłat

5.2.

- w systemie ELIXIR za każdy przelew 5,00

- w systemie Express ELIXIR1 za każdy przelew 10,00

- w systemie SORBNET2 za każdy przelew 50,00

6. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do r achunku za każdą dyspozycję 10,00

7.

7.1.

a) jeżeli klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg bez opłat

b) jeżeli klient posiada uruchomiony serwis internetowy za każdy wyciąg 5,00

7.2. w serwisie internetowym oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta za każdy wyciąg bez opłat

8.

8.1 wydruku historii rachunku za każdą kartkę A4 5,00

8.2 duplikatu wyciągu bankowego za każdy wydruk 10,00

8.3 odpisu jednej operacji z rachunku lokaty za każdy wydruk 10,00

8.4. odpisu umów zawartych z Bankiem oraz innych dokumentów za każdą kartkę A4 10,00

8.5. zaświadczenie o posiadanym rachunku lokaty3 za każde zaświadczenie 50,00

9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu maj ącego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycje 30,00

10. Przepisanie lokaty w zwi ązku z przelewem praw za każdą dyspozycje 50,00

11. Sporządzenie aneksu do umowy rachunku lokaty za każdy aneks 10,00

12. Zamkni ęcie rachunku lokaty za każdy rachunek bez opłat

1 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są w dni robocze w godzinach od 6:00 do 22:00.
2 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
3 Zaświadczenie obejmuje: nr konta, datę otwarcia, obroty na koncie, saldo dostępne na dzień sporządzenia, informację o zajęciu egzekucyjnym.

polecenie przelewu wewn ętrznego z rachunku lokaty, zło żone:

Sporządzenie i wysłanie wyci ągu bankowego

w formie papierowej

Sporządzenie na wniosek Klienta

Przelewy

polecenie przelewu wewn ętrznego na rachunek lokaty, zło żone:

polecenie przelewu (w PLN, na rachunek w innym bank u w kraju), zło żone:

a) w placówce KDBS

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 5. Rachunki terminowych lokat oszcz ędno ściowych

Rachunki terminowych lokat oszcz ędno ściowych - oferta bie żąca

Wypłata gotówki
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Mastercard Business Visa Business

1.

1.1. wariant Classic1 miesięcznie 1,90 1,90

1.2. wariant Gold2 miesięcznie 3,40 3,40

2.

2.1. wariant Classic3 miesięcznie bez opłat 1,40

2.2. wariant Gold4 miesięcznie 3,90 3,90

3.

3.1. wariant Classic miesięcznie 2,70 2,70

3.2. wariant Gold miesięcznie 6,30 6,30

4 Koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 Euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 PLN.

3 Koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 Euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 PLN.

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 6. Ubezpieczenia do kart płatniczych

6.1. Ubezpieczenia do kart płatniczych (debetowe) -  produkty wycofane z oferty

Pakiet Bezpieczna Karta

Pakiet Bezpieczny Podró żnik

L.p.

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik".

1 Nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.500,00 PLN.

2 Nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 3.000,00 PLN.

Karty płatnicze bez funkcji zbli żeniowej - wysoko ść prowizji / 
opłatyTryb pobierania opłatyWyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)

Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podró żnik
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Tryb pobierania opłaty Otwarty MRP Zamkni ęty MRP

1. Otwarcie rachunku (rozpatrzenie wniosku o otwarci e)
jednorazowo przy złożeniu 

wniosku
2 000,00 2 000,00

1.2. Prowadzenie rachunku 1 jednorazowo w dniu podpisania 
umowy

opłata podstawowa 0,2% wartości 
przedsięwzięcia deweloperskiego, 

nie mniej niż 7 000,00

opłata podstawowa 0,1% wartości 
przedsięwzięcia deweloperskiego, 

nie mniej niż 7 000,00

2. Wpłata gotówki w placówce KDBS od każdej wpłaty bez opłat bez opłat

3.

3.1.

a) jeżeli klient nie posiada uruchomionego serwisu internetowego za każdy wyciąg bez opłat bez opłat

b) jeżeli klient posiada uruchomiony serwis internetowy za każdy wyciąg 5,00 5,00

3.2. w serwisie internetowym oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta za każdy wyciąg bez opłat bez opłat

4.

4.1. wydruku historii rachunku płatniczego za każdą kartkę A4 5,00 5,00

4.2. duplikatu wyciągu bankowego za każdą kartkę A4 5,00 5,00

4.3. odpisu jednej operacji z rachunku płatniczego za każdy wydruk 10,00 10,00

4.4. odpisu umów zawartych z Bankiem oraz innych dokumentów za każdą kartkę A4 5,00 5,00

4.5. zaświadczenie o posiadanym rachunku za każde zaświadczenie 35,00 35,00

5. Kontrola inwestycyjna dokonana przez podmiot zewn ętrzny posiadaj ący umow ę z KDBS za każdą kontrolę 1.000,00 1.000,00

6. Zamkni ęcie rachunku za każdy rachunek bez opłat bez opłat

Sporz ądzenie na wniosek Klienta

1 W przypadku Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego opłata podstawowa wzrasta do 0,3% za każdą dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego.

Sporz ądzenie i wysłanie wyci ągu bankowego

w formie papierowej

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 7. Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze

7.1. Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze - oferta bie żąca

L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)
Wysoko ść prowizji / opłaty
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L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji) Tryb pobierania opłaty Wysoko ść prowizji / opłaty

1.

1.1.

a) dla kwoty kredytu do 49 999,00 jednorazowo 100,00

b) dla kwoty kredytu 50 000,00 - 149 999,00 jednorazowo 200,00

c) dla kwoty kredytu powyżej 150 000,00 jednorazowo 300,00

1.2.

a) krótkoterminowych od kwoty udzielonego kredytu do 5,0%

b) średnioterminowych od kwoty udzielonego kredytu do 6,0%

c) długoterminowych od kwoty udzielonego kredytu do 7,0%

d) kredyt w rachunku bieżącym średnioterminowy (prowizja pobierana przed uruchomieniem lub odnowieniem kredytu) od kwoty udzielonego kredytu do 5,0%

1.3. od udzielonych gwarancji i poręczeń bankowych lub wg umowy1
za każdy rozpoczęty
3-miesięczny okres 

obowiązywania
2,0 % - 5,0 % nie mniej niż 50,00

1.4. od udzielonego kredytu na dostosowanie do standardów UE od kwoty udzielonego kredytu do 4,0 %

1.5.

a) dla kredytu udzielonego do 1 roku od kwoty udzielonego kredytu do 2,0%

b) dla kredytu udzielonego od 1 roku do 2 lat od kwoty udzielonego kredytu do 3,0%

c) dla kredytu udzielonego powyżej 2 lat od kwoty udzielonego kredytu do 4,0%

1.6.

a) dla kredytu do kwoty 30.000,00 od kwoty udzielonego kredytu do 5,0%

b) dla kredytu w kwocie i powyżej 30.000,00 od kwoty udzielonego kredytu do 4,0%

1.7. Z tytułu gotowo ści od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bi eżącym (% w skali miesi ąca2) miesięczna 0,25%

1.8. Od udzielonego kredytu obrotowego inwestycyjnego "Dobry Biznes" od kwoty udzielonego kredytu do 4,0%

1.9.

a) dla klientów posiadających rachunek bieżący lub kartę kredytową od kwoty udzielonego kredytu do 3,0%

b) dla pozostałych klientów od kwoty udzielonego kredytu do 5,0%

2.

2.1. odpisu umowy o kredyt za każdy odpis 30,00

2.2. zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik za każde zaświadczenie 50,00

2.3. oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu za każdą ocenę od 100,00 do 300,00

2.4. za sporządzenie i wydrukowanie kolejnego egzemplarza harmonogramu spłaty kredytu za każdy harmonogram 15,00

3.

3.1. prolongata terminu spłaty kredytu, rat kredytu (Jako podstawę do wyliczenia prowizji należy przyjąć przy wniosku o prolongatę wysokość prolongowanej kwoty) za każdą prolongatę 0,5 % - 5,0 % nie mniej niż 50,00

3.2.
zmiana oprocentowania, zmiana zabezpieczenia i inne zmiany warunków umowy (Jako podstawę do wyliczeń należy przyjąć przy wniosku o zmianę oprocentowania, zmianę zabezpieczenia i 
innych zmianach warunków umowy wysokość aktualnego zadłużenia)

za każdą zmianę od 50,00 do 200,00

4. Rozpatrzenie wniosku o przej ęcie długu dłu żnika lub przyst ąpienie do długu osoby trzeciej za każde zezwolenie 1,0 % - 5,0 % min. 50,00

5. Wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 1,0 % - 5,0 % kwoty kredytu nie mniej niż 200,00

6.

6.1. o wpis do hipoteki, zastawu rejestrowego za każdy wniosek 30,00

6.2. o wykreślienie hipoteki, zastawu rejestrowego za każdy wniosek 50,00

6.3. o wykreślenie przewłaszczenia za każdy wniosek 50,00

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 8. Kredyty

Kredyty - oferta bie żąca

Prowizje

W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta  nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji od przyznanych kredytów.

wstępna, pobierana za rozpatrzenie wniosku o kredyt (nie dotyczy kredytów gotówkowych)

Wydanie na wniosek klienta

przygotowawcza, pobierana od kwoty przyznanych kredytów nie mieszkaniowych

Czynno ści zwi ązane ze zmian ą warunków umowy kredytowej

Sporządzenie wniosku

od udzielonego kredytu obrotowego Dobry Plon

od udzielonego kredytu obrotowego Moje Stado

Od udzielonego kredytu inwestycyjnego na zakup gruntów rolnych
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L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji) Tryb pobierania opłaty Wysoko ść prowizji / opłaty

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 8. Kredyty

Kredyty - oferta bie żąca

7. Wyrażenie zgody na bezci ężarowe odł ączenie gruntów za każdą zgodę od 100,00 do 500,00

8. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu l ub odsetek za każde wezwanie 30,00

9. Inkaso weksla jednorazowo 20,00

10. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie spłace nia za każde zgłoszenie 50,00 + koszty opłaty notarialnej

11. Inne czynno ści wykonywane na życzenie klienta za każdą czynność od 25,00

12.

12.1.

a) dla samorządów od kwoty udzielonego kredytu bez opłat

b) dla rolników, rybaków, przedsiębiorców od kwoty udzielonego kredytu od 1,0 %

12.2.

a) dla samorządów od kwoty udzielonego kredytu ustalana indywidualnie

b) dla rolników, rybaków, przedsiębiorców od kwoty udzielonego kredytu od 1,0 % do 3,0 %

12.3.

a) dla samorządów od kwoty udzielonego kredytu ustalana indywidualnie

b) dla rolników, rybaków, przedsiębiorców od kwoty udzielonego kredytu 1,0 % nie mniej niż 200,00

13.

13.1. prowizja przygotowawcza3 od kwoty udzielonego kredytu do 2,0%

13.2.

a) do 1 roku od kwoty udzielonego kredytu 2,0%

b) od 1 roku do 2 lat od kwoty udzielonego kredytu 3,0%

c) powyżej 2 lat od kwoty udzielonego kredytu 4,0%

14. Wyjaśnienie dotycz ące dokonanej przez KDBS oceny zdolno ści kredytowej od kwoty udzielonego kredytu 1% nie mniej niż 100,00

15.

15.1. prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu od 1,0 %

15.2. prowizja operacyjna od kwoty udzielonego kredytu od 2,0 %

16.

16.1. prowizja wstępna jednorazowo 100,00

16.2. prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu do 5,0 %

17.

17.1. prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu 1,50 % min. 100,00

18. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych b anków (w stosunku do tych banków, które pobieraj ą takie opłaty od KDBS) za każdą opinię
opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką opłatę 

od KDBS

19.

19.1. wypłata gotówkowa od każdej wypłaty bez opłat

19.2. przelew na rachunek w KDBS od każdego przelewu bez opłat

19.3. przelew na rachunek w innym banku krajowym (ELIXIR) od każdego przelewu 10,00

19.4. przelew na rachunek w innym banku krajowym (SORBNET)4 od każdego przelewu 50,00

Kredyt unijny SGB

prowizja wstępna, pobierana za rozpatrzenie wniosku kredytowego (w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu zaliczana jest na poczet prowizji)

prowizja przygotowawcza

wydanie promesy kredytowej

3 Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR udzielonym od 2015 r. nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej. Dla kredytów udzielonych od 2015 r.

prowizja za zmianę warunków umowy (prolongata spłaty kredytów) w zależności od okresu prolongaty4

Jako podstawę do wyliczeń należy przyjąć przy wniosku o prolongatę wysokość prolongowanej kwoty.

4 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

Kredyt na inwestycje z dopłatami WFO ŚiGW w Toruniu

Uruchomienie transzy kredytu/po życzki

Kredyty udzielane z dopłatami ARiMR

Nabywanie (wykup) wierzytelno ści krajowych przysługuj ących do Jednostek Samorz ądu Terytorialnego

Kredyt termomodernizacyjny

2 Oprocentowanie w skali roku wynosi 3,00 %

1 Oprocentowanie w skali roku
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Tryb pobierania opłaty -
zapłata kart ą płatnicz ą 

przez terminal POS

1.

1.1 w systemie Elixir na rachunki prowadzone w KDBS Banku od każdej wpłaty - bez opłat

1.2. w systemie Elixir na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych od każdej wpłaty 0,50 % min. 5,00 1 % min. 3,50

1.3. w systemie Ekspres Elixir na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych od każdej wpłaty - 1 % min. 50,00

1.4. w systemie SORBNET na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych od każdej wpłaty 50,00 50,00

1.5. składka KRUS od każdej wpłaty 0,50 % min. 1,50 1 % min. 1,00

1.6. na rachunki działlaności pożytku publicznego od każdej wpłaty bez opłat bez opłat

2.

2.1. w systemie Elixir na rachunki prowadzone w KDBS Banku od każdej wpłaty - bez opłat

2.2. w systemie Elixir na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych od każdej wpłaty 1 % min. 15,00 1 % min. 15,00

2.3. w systemie Ekspres Elixir na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych od każdej wpłaty - 1 % min. 50,00

2.4. w systemie SORBNET na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych od każdej wpłaty 100,00 50,00

2.5. składka KRUS od każdej wpłaty 1 % min. 5,00 1 % min. 3,50

2.6. na rachunki działlaności pożytku publicznego od każdej wpłaty bez opłat bez opłat

3.

3.1. banknotów naliczana od wymienianej kwoty 2,00 % min. 20,00

3.2. monet naliczana od wymienianej kwoty 3,00 % min.20,00

4. Zgłoszenie/odwołanie zastrze żenia dokumentu to żsamości za każde zgłoszenie/odwołanie bez opłat

5. Za wydanie klientom (na ich wniosek) potwierdzenia salda z przez naczeniem dla audytorów za każde potwierdzenie 100,00

6. Wydanie dla osoby uprawnionej za świadczenia o saldzie rachunku po śmierci jego posiadacza
za każde 

zaświadczenie/rachunek
10,00

7. Sporz ądzenie odpisu umów zawartych z Bankiem oraz innych dokumentów dla rachunków  otwartych i zamkni ętych za każdą kartkę A4 10,00

8. Wydanie (na życzenie Klienta) za świadczenia / opinii / informacji o transakcjach na rachunku zamkni ętym za każde zaświadczenie 50,00

9.

9.1.
opłata jest pobierana przez każdą jednostkę organizacyjną Banku udzielającą informacji pozytywnej, tj. w przypadku posiadania przez Klienta rachunków lub korzystania z innych usług (w przypadku 
informacji negatywnej opłaty nie pobiera się)

-

9.2.
opłata jest pobierana także w przypadku udzielania informacji bezpośrednio biegłym rewidentom w oparciu o pisemną zgodę posiadacza rachunku, na rzecz, którego wykonywany jest audyt; opłata 
pobierana jest od posiadacza rachunku.

-

9.3. dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności - -

10. Sprządzenie zaświadczenia o rachunkach zmarłego w bankach, osobie uprawnionej np. spadkobier cy za każde zaświadczenie 35,00

11. Kantor SGB - dla indywidualnych - udost ępnienie i obsługa - bez opłat

Taryfa prowizji i opłat za czynno ści i usługi bankowe w KDBS Bank

Rozdział 9. Inne usługi bankowe

Wysoko ść prowizji / opłaty
L.p. Wyszczególnienie czynno ści (tytuł opłaty / prowizji)

Przelew gotówkowy dla Klientów Banku

Wymiana krajowych znaków pieni ężnych, wymagaj ących liczenia, sortowania lub paczkowania

Przygotowanie, sporz ądzenie i przekazanie informacji stanowi ących tajemnic ę bankow ą - osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego ( z wył ączeniem przypadków okre ślonych w Art. 110 ustawy Prawo Bankowe) 
oraz innych przepisów prawa

50,00

Przelew gotówkowy dla osób nie b ędących Klientem Banku 
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