XX. POZOSTAŁE USŁUGI
Lp.

Wyszczególnienie czynności

1.

Za wydanie zaświadczenie o posiadaniu (nie posiadaniu) rachunku

2.

Wydanie opinii lub zaświadczenia o Kliencie Banku na wniosek klienta.

3.

4.

5.

Sporządzenie odpisu jednego dowodu księgowego
Uwaga!
a) opłatę podwyższa się za dokument z lat poprzednich o 100 % stawki,
b) opłaty nie pobiera się, jeżeli odpis sporządzony jest na zlecenie podmiotu,
który został upoważniony do uzyskania w/w informacji na mocy przepisów
ustawy Prawo bankowe w zakresie dostępu do tajemnicy bankowej.
Wydanie wydruku potwierdzenia wykonania transakcji na rachunku (w tym
transakcji wykonanej z wykorzystaniem bankowości elektronicznej)
Wydanie:
a) duplikatów zaświadczeń
b) kserokopii umowy

Stawka
24,60 zł
(20 zł + 23 % VAT)
36,90 zł
(30 zł + 23 % VAT)

5 zł

3 zł za każde potwierdzenie

12,30 zł
(10 zł + 23 % VAT)
10 zł
2 zł (za każdą stronę wydruku
komputerowego) nie mniej niż
5 zł

6.

Sporządzenie zestawienia obrotów w formie wydruku komputerowego (historia
rachunku)

7.

Wydanie informacji o Kliencie na życzenie innego banku zgodnie z art.105
Prawa bankowego Uwaga:
prowizji nie pobiera się od banków zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości
lub innych banków na zasadzie wzajemności.

61,50 zł
(50 zł + 23 % VAT)

8.

Za umożliwienie Klientowi wglądu do archiwalnych dowodów źródłowych

24,60 zł miesięcznie
(20 zł + 23 % VAT)

Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu tożsamości lub innych dokumentów
i dokonanie ich zastrzeżenia w systemie MIG DZ:

24,60 zł
(20 zł + 23 % VAT)

9.
- osoby posiadające w banku rachunek bieżący, depozytowy lub kredytowy
- pozostałych osób
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnice
bankową komornikom sądowym w związku z prowadzonym przez nich
postępowaniem egzekucyjnym.
10.

11.

12.

Uwaga:
Opłaty nie pobiera się w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń
alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów.
Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych prowadzonych w bankach
lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na terytorium Polski,
osobom uprawnionym na podstawie art. 92 ba ustawy Prawo bankowe
przelew w kwocie nie wyższej niż 200 zł lub
równowartość tej kwoty w przypadku
przelewu w walucie
dodatkowa opłata za obsługę
przelewu (w tym przelewu
przelew w kwocie wyższej niż 200 zł i nie
zagranicznego/ walutowego)
wyższej niż 500 zł lub równowartość tych
obejmującego świadczenie
kwot w przypadku przelewu w walucie
emerytalno-rentowe z zagranicy
przelew w kwocie wyższej niż 500 zł lub
równowartość tej kwoty w przypadku
przelewu walutowego

61,50 zł
(50 zł + 23 % VAT)
W wysokości określonej
przepisami rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w
sprawie maksymalnej
wysokości wynagrodzenia za
udzielenie informacji
komornikowi sądowemu
24,60 zł
(20 zł + 23 % VAT)
10 zł za każdy przelew

20 zł za każdy przelew

30 zł za każdy przelew

