
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 KDBS
1 za każdy przelew bez opłat / 10,00

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

4.2.

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

- w systemie Express ELIXIR
2 za każdy przelew 15,00

- w systemie SORBNET
3 za każdy przelew 50,00

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

- w systemie Express ELIXIR
2 za każdy przelew 15,00

- w systemie SORBNET
3 za każdy przelew 25,00

5.

5.1.

a) ustanowienie zlecenia za każdą dyspozycję bez opłat

b) wykonanie zlecenia/przelewu 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/przelewu za każdą dyspozycję 10,00

c) modyfikacja/odwołanie zlecenia za każdą dyspozycję 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 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 płatniczym
4 
lub zaświadczenie o stanie rachunku za każde zaświadczenie 50,00

9. za każdą dyspozycję 0,00 lub 50,00
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10. za każdy aneks 10,00

11. za każdą zmianę 30,00

12. za każdą dyspozycję 50,00

13. za każdą dyspozycję 10,00 zł

14. za każdy rachunek bez opłat

Tryb pobierania opłaty

1.

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

1.2. serwis SMS  - Wariant I miesięczna bez opłat

2.

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

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

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

3.

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

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

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

3.4. zmiana numeru telefonu od każdej dyspozycji bez opłat

3.5.

a) w serwisie internetowym od każdej dyspozycji bez opłat

b) w placówce Banku od każdej dyspozycji 5,00

4.

4.1.

a) wysłanie SMS z hasłem jednorazowym jednorazowo bez opłat

b) użytkowanie tokena mobilnego za każdy token 5,00
5

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

4.2.

a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych za każdą kartę 40,00
5

b) wydanie kolejnej karty chipowej za każdą kartę 60,00
5

c) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez użytkownika za każdą kartę 60,00
5

d) zastrzeżenie karty chipowej za każdą kartę bez opłat

e) wydanie pierwszego czytnika do kart chipowych za czytnik 40,00
5

f) wydanie kolejnego czytnika do kart chipowych za każdy czytnik 80,00
5

g) wydanie czytnika w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez użytkownika za każdy czytnik 80,00
5

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

Działania KDBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza 

rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

Zamknięcie rachunku płatniczego

Środki dostępu do serwisu internetowego

w formie papierowej

Sporządzenie na wniosek Klienta

6
  0,00 zł dla nowych klientów, którzy otworzyli rachunek po 1.01.2021 r. Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  w tym m.in. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność, rolnicy, wspólnicy 

spółek cywilnych. W pozostałych przypadkach opłata według taryfy.

a) w placówce KDBS

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy, bankowość mobilną)

w placówce KDBS

poprzez usługę bankowości elektronicznej (serwis internetowy, bankowość mobilną)

Sporządzenie aneksu do umowy rachunku płatniczego

Usługa bankowości elektronicznej (serwis internetowy), mobilnej i powiadamiania SMS (serwis SMS) 

Przesłanie środków dostępu do Klienta

Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu

Opłata za wycofanie z rozliczeń elektronicznego zlecenia płatniczego 

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

Za zmianę karty wzorów podpisów

VIII. Rachunek lokacyjny 

L.p.
Wysokość prowizji / opłaty

Wypłata gotówki

Wyszczególnienie czynności (tytuł opłaty / prowizji)

Rachunki płatnicze (rachunki oszczędnościowe)

Wpłata gotówki

Przelewy

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

polecenie przelewu wewnętrznego, złożone:

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

Zlecenie stałe, przelewy z data przyszłą, złożone:

Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku

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

5
 Opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia rachunku podstawowego.

Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu

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

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

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.

opłata za środki dostępu - Wariant I

opłata za środki dostępu - Wariant II

Wykonanie na wniosek Klienta

zmiana limitów transakcyjnych

Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 6


