
L.p. Wyszczególnienie czynności (tytuł opłaty / prowizji) Tryb pobierania opłaty Wysokość prowizji / opłaty

1. jednorazowo bez opłat

2. miesięczna bez opłat

3. 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, bankowość mobilna) za każdy przelew bez opłat

5.2.

a) w placówce KDBS za każdy przelew bez opłat

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

5.2.

- w systemie ELIXIR za każdy przelew 5,00

- w systemie Express ELIXIR
1 za każdy przelew 10,00

- w systemie SORBNET
2 za każdy przelew 50,00

6. 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 lokaty
3 za każde zaświadczenie 50,00

9. za każdą dyspozycje 30,00

10. za każdą dyspozycje 50,00

11. za każdy aneks 10,00

12. za każdą dyspozycję 10,00

13. za każdy rachunek bez opłat

XII. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek lokaty, złożone:

polecenie przelewu wewnętrznego z rachunku lokaty, złożone:

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

a) w placówce KDBS

Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

Otwarcie rachunku lokaty

Prowadzenie rachunku lokaty

Wpłata gotówki na rachunek lokaty w placówce KDBS

Wypłata gotówki

Przelewy

Sporządzenie aneksu do umowy rachunku lokaty

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.

Sporządzenie na wniosek Klienta

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

Przepisanie lokaty w związku z przelewem praw

Zamknięcie rachunku lokaty

w formie papierowej

Opłata za wycofanie z rozliczeń elektronicznego zlecenia płatniczego
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