Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych
z rachunkiem płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych
i powiązanych z rachunkiem zawiera TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
roku stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: rachunek oszczędnościowy walutowy
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Rodzaj usług (czynności)

1

1.1

1.2

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Realizacja przelewów wychodzących w placówce Banku:
1) do banków krajowych
2) do banków zagranicznych
Realizacja przelewów wychodzących w bankowości
internetowej:
3) do banków krajowych
4) do banków zagranicznych
Skup przelewów otrzymanych:
1) z banków krajowych
2) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR
3) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej
niż EUR
z banków zagranicznych spoza EOG

10,00 zł
2,50 zł
od transakcji
10,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
0,00 zł

od transakcji

20,00 zł
20,00 zł

Polecenie przelewu w walucie obcej/Polecenie wypłaty:
Realizacja przelewów w EUR w ramach EOG, niebędących
przelewem SEPA:
- złożone w placówce Banku
- złożone drogą internetową
Realizacja przelewów/poleceń wypłaty w trybie standardowym
za wyjątkiem GBP
Realizacja przelewów/poleceń wypłaty w trybie standardowym
w GBP
Realizacja przelewów/poleceń wypłaty w trybie
niestandardowym (pilnym) w EUR, USD, GBP i PLN
Realizacja przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w
Grupie BPS
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z
góry” od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”:
1) przy kwotach nie przekraczających 5.000 EUR lub jej
równowartości w innej walucie
2) przy kwotach od 5.000 EUR do 50.000 EUR włącznie
lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej
3) przy kwotach od 50.000 EUR lub ich równowartości w
innej walucie wymienialnej

3
3.1

Stawka

Polecenie przelewu SEPA:

2

2.1

Tryb pobierania

od transakcji

40,00 zł
30,00 zł

od transakcji

0,20% min.30,00 zł max.200,00 zł

od transakcji

0,30% min.20,00 zł max.200,00 zł
100,00 zł opłata standardowa + 100zł

od transakcji

od transakcji

10,00 zł

80,00 zł
100,00 zł
150,00 zł

Prowadzenie rachunku płatniczego:
Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0,00 zł
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Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

4
4.1

Stawka

Przelew wewnętrzny:
w placówce Banku

2,00 zł
za przelew

4.2

w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej

5

Sporządzenie zestawienia transakcji:

5.1

Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy

5.2

Sporządzenie wydruku historii rachunku

6
6.1

jednorazowo

0,00 zł

za każdą stronę

5,00 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku:
Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta

7

7.1

0,00 zł

za dokument

Wypłata gotówki:

Wypłata gotówkowa

8

od transakcji

0,00 zł

Wpłata gotówkowa w Placówce Banku (własna)
-

8.2

0,00 zł

Wpłata gotówki:
- za wpłatę do
kwoty 5.000 EUR,
USD, GBP
w
miesiącu (suma
łączna wpłat)

8.1

50 zł

Wpłata gotówkowa w Placówce Banku (dokonywana przez
osoby trzecie)

od
nadwyżki
powyżej
kwoty
5.000 EUR, USD,
GBP w miesiącu:

- za wpłatę do
równowartości
1000 EUR
- za wpłatę powyżej
równowartości
1000 EUR

0,25% wpłacanej kwoty min. 3,00 zł

0,00 zł

5% wpłacanej kwoty

Powiadomienie SMS:

9.
9.1

Usługa powiadomienia SMS

za każdy SMS

0,25 zł

9.2

SMS potwierdzający logowanie do bankowości elektronicznej

za każdy SMS

0,00 zł

9.3

SMS autoryzacyjny

za każdy SMS

0,25 zł
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Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM
PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu
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