Taryfa Prowizji i Opłat
Rozdział 2.
Rachunki rozliczeniowe w walucie wymienialnej (EURO/USD)
Tryb pobierania
prowizji /opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1) otwarcie rachunku
2) otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty minimalnej

opłata jednorazowa

bez opłat

opłata jednorazowa

10,00 zł

3) prowadzenie rachunku

opłata miesięczna

5,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych w walucie EURO/USD :

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek
b)wpłaty do 1.000 Euro lub USD
a)wpłaty powyżej 1.000 Euro lub USD (dziennie)
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku

bez opłat
prowizja w dniu realizacji
dyspozycji

b)wypłaty do 1.000 Euro lub USD

bez prowizji

a)wypłaty powyżej 1.000 Euro lub USD (dziennie)

0,35%
wg. Taryfy opłat banku pośredniczącego (SGB-Banku SA w
Poznaniu)

4. Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków dewizowych w Polsce
5.

Sporządzenie wyciągów bankowych

0,35%

opłata każdorazowo

bez opłat

6. Likwidacja rachunku
a) przed upływem 30 dni od daty otwarcia
b) po upływie 30 dni od daty otwarcia

opłata w dniu likwidacji

15,00 zł
5,00 zł

7.

Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku

opłata każdorazowo

20,00 zł

8.

Telefoniczne udzielenie informacji o stanie rachunku na hasło

opłata każdorazowo

5,00 zł

opłata każdorazowo

10,00 zł

prowizja od przekazanej
kwoty (po zakończeniu
realizacji zajęcia)

0,5% min. 50zł.

9. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem
uwaga:opłaty nie pobiera się: - jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy
(odwołanie pełnomocnika i przyjęcie innego traktowane jest jako zmiana - pobierana jest tylko
jedna opłata
10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
1) jednorazowa realizacja
2) wielokrotna realizacja

0,5% min. 100zł

Taryfa Prowizji i Opłat
11. Sporządzenie na wniosek Klienta:
1) zestawienia obrotów na jednym rachunku za każde rozpoczęte 12 miesięcy
2) a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników)

50,00 zł
opłata każdorazowo

10,00 zł

b) odpisu każdego załącznika do wyciągu

10,00 zł

c) kserokopii każdego załącznika do wyciągu

2,00 zł

