VII. RACHUNEK OSZCZĘDNOSCIOWO - ROZLICZENIOWY PLUS 60
Lp.
1.

Wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku bankowego

Stawka
bez opłat

Prowadzenie rachunku

2.

UWAGI:
− rachunek przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia
− posiadanie rachunku daje możliwość bezpłatnego korzystania z rachunku za
pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (SMS lub aplikacja MAA)

bez opłat

4.

2 zł / 0 zł * za każda kartę
wydaną do rachunku
* Uwaga: Opłata nie jest pobierana pod warunkiem wykonania w miesiącu kalendarzowym, poprzedzającym
miesiąc pobrania opłaty, transakcji bezgotówkowych kartą w wysokości minimum 300 zł
Wpłaty gotówkowe
bez opłat

5.

Wypłaty gotówkowe z rachunku

6.

Przelew wewnętrzny (na rachunek prowadzony w Banku), z zastrzeżeniem pkt.7

Korzystanie z karty VISA Debetowa wydanej do rachunku
3.

7.

bez opłat

Przelew wewnętrzny na rachunek bieżący/pomocniczy własny lub małżonka
złożony w placówce Banku (papierowo)

8.

Przelew krajowy międzybankowy
(ELIXIR)

złożony w bankowości elektronicznej
złożony w placówce Banku (papierowo)

9.

10.

Szybki przelew krajowy międzybankowy
EXPRESS ELIXIR
Przelewy w systemie SORBNET

12.

13.

14.

1 zł
0 zł
10 zł
5 zł
30 zł

Przyjęcie/zmiana/odwołanie zlecenia

0 zł

Każda operacja ze złożonego zlecenia

0 zł

Przyjęcie/ zmiana/ odwołanie zlecenia
Zlecenie stałe złożone w placówce banku
w formie papierowej
Każda operacja ze złożonego zlecenia

3 zł

Zlecenie stałe złożone w bankowości
elektronicznej
11.

złożony w bankowości elektronicznej

0 zł
0,1 % kwoty przelewu
nie mniej niż 1 zł

2 zł

Uwaga: Nie pobiera się opłaty za wykonanie operacji dotyczącej spłaty kredytu oraz wpłaty na rachunek
oszczędnościowej lokaty terminowej w BS Biecz.
Polecenie zapłaty:
a) za przyjęcie/modyfikację/odwołanie polecenia zapłaty bez opłat
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1 zł
Wyciągi
sporządzenie wyciągu miesięcznego przesłanego na adres email Posiadacza
rachunku lub odbieranego w placówce Banku
sporządzenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej przesyłanego listem
zwykłym
sporządzenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej przesyłanego listem
poleconym
Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego na życzenie Posiadacza
rachunku poza granice kraju listem poleconym
sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień lub wyciągu
miesięcznego

3 zł za każdy przesłany
wyciąg
6 zł za każdy przesłany
wyciąg
20 zł za każdy przesłany
wyciąg

Informacja SMS o zmianie salda rachunku

0,25 zł za każdą wysłaną
informację SMS

bez opłat

10 zł

Opłata pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu
informacje SMS,
w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.

16.

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokady
ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności wobec BS Biecz
Zmiana karty wzorów podpisów

17.

Zapis na wypadek śmierci

18.

Zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci

19.

Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku

15.

50 zł
10 zł
bez opłat
10 zł
3 zł miesięcznie

