
Tryb pobierania opłaty PKZP

1.

1.1. otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo bez opłat

1.2. prowadzenie rachunku płatniczego miesięczna 5,00

2. od każdej wpłaty bez opłat

3.

3.1. wypłata gotówki w placówce KDBS od każdej wypłaty bez opłat

3.2. nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki
za każde niepodjęte 

awizowanie

0,5% (max. 

200,00)

4.

4.1.

a) w placówce KDBS od każdego przelewu 1,00

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy  lub bankowość 

mobilna)
od każdego przelewu 0,49

4.2.

- na rachunki prowadzone w bankach grupy SGB od każdego przelewu 2,00

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie ELIXIR od każdego przelewu 2,00

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie Express ELIXIR
2 od każdego przelewu 10,00

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie SORBNET
3 od każdego przelewu 50,00

- na rachunki prowadzone w bankach grupy SGB od każdego przelewu 0,99

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie ELIXIR od każdego przelewu 0,99

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie Express ELIXIR
2 od każdego przelewu 5,00

- na rachunki prowadzone w  innych bankach, w systemie SORBNET
3 od każdego przelewu 25,00

5.

5.1.

a) ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

b) wykonanie zlecenia/przelewu od każdego przelewu 2,00

c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji 5,00

5.2.

a) ustanowienie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

b) wykonanie zlecenia/przelewu od każdego przelewu bez opłat

c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od każdej dyspozycji bez opłat

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 2,58

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 każdy wydruk 10,00

8.2. duplikatu wyciągu bankowego za każdy wydruk 10,00

8.3. odpisu jednej operacji z rachunku 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 płatniczym

4 
lub zaświadczenie o stanie 

rachunku
za każde zaświadczenie 35,00

8.6. sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie 5,00

9. za każdą dyspozycję 20,00

10. za każdą dyspozycję 10,00

11. za każdy rachunek bez opłat

1. miesięczna bez opłat

2.

2.1. zablokowanie usługi (serwisu internetowego) od każdej dyspozycji bez opłat

2.2. odblokowanie usługi (serwisu internetowego) od każdej dyspozycji bez opłat

2.3. ponowne przesłanie identyfikatora ID od każdej dyspozycji bez opłat

2.4. zmiana numeru telefonu od każdej dyspozycji bez opłat

3.

3.1. wysłanie SMS z hasłem jednorazowym jednorazowo bez opłat

3.2. użytkowanie mobilnego za każdy token 2,00

3.3. przesłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do Użytkownika miesięczna bez opłat

4.

X. Rachunki płatnicze PKZP

L.p. Wyszczególnienie czynności (tytuł opłaty / prowizji)

Wysokość prowizji / opłaty

Rachunki płatnicze

Wpłata własna gotówki w placówce KDBS

Wypłata gotówki

Przelewy

poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy)

polecenie przelewu wewnętrznego
1
, złożone:

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

a) w placówce KDBS

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy  lub bankowość mobilna)

Zlecenie stałe, przelewy z data przyszłą, złożone:

w placówce KDBS

Udostępnienie i użytkowanie usługi (serwis internetowy)

Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

w formie papierowej

Sporządzenie na wniosek Klienta

Działania KDBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 

nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru 

rachunku bankowego odbiorcy

Zamknięcie rachunku płatniczego

3.2. Usługa bankowości elektronicznej (serwis internetowy) i powiadamiania SMS (serwis SMS) - oferta bieżąca

Opłata za wycofanie z rozliczeń elektronicznego zlecenia płatniczego 

Wykonanie na wniosek Klienta

Środki dostępu

Powiadamiania SMS (serwis SMS)
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4.1. udostępnienie powiadamiania SMS (serwisu SMS) miesięczna bez opłat

4.2. korzystanie z powiadamiania SMS (serwisu SMS) - abonament miesięczna 3,00

4.3. wysłanie SMS na numer zagraniczengo operatora komórkoego od każdej dyspozycji 1,00

5.

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

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

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

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

Przesłanie środków dostępu do Klienta

1
 Opłata nie jest pobierana w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami własnymi, które posiadają przynajmniej jednego wspólnego 

2
 Przelewy w systemie Express Elixir realizowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu..

3
 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny 
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