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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.

Serwis SMS jest nazwą handlową usługi "powiadamianie SMS", o której mowa w rozporządzeniu.

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.

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

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

I. 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 za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,

prowizje i opłaty wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

po wykonaniu usługi, lub

w dniu złożenia dyspozycji, lub

miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, lub

zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, lub

zgodnie z zawartą umową.

Prowizje i opłaty naliczane i pobierane są:

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.

KDBS Agro - dla rolników indywidualnych,

Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:

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.

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

Opłaty miesięczne za zestawienie transakcji płatniczych pobierane są za pełen okres rozliczeniowy 4-go dnia roboczego następnego miesiąca. 

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 Biznes),

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

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

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.
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