
Tryb pobierania opłaty

1. za każdą dyspozycję

2.

3. miesięcznie

4.

5.

6.

7. jednorazowo

8. za każdą dyspozycję

9.

a)

b)
od każdego 

sporządzonego wyciągu

c)

d)

10. miesięcznie

Uwaga: Miesięczna opłata pobierana z rachunku walutowego przeliczana wg kursu średniego 

Uwaga: Prowizje i opłaty za czynności w obrocie bezgotówkowym wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający obciążają Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązujące w SGB - Banku S.A. w 

Poznaniu. O wyskości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przed złożeniem dyspozycji.

miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny 0,00 zł

wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany częściej niż 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny 10,00 zł

* opłata pobierana w przypadku udostępnienia dostępu pasywnego do rachunku, gdy Klient posiada w banku tylko rachunek walutowy

Udostępnienie i korzystanie z systemu Platforma Walutowa 0,00 zł

1 0,00 zł opłata promocyjna obowiązuje do dnia 30.06.2018r. 

Wyciągi

miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku 0,00 zł

wyciąg z konta w formie papierowej  udostępniany częściej niż 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku 5,00 zł

Sporządzenie wyciągów bankowych / Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) 0,00 zł

Udostępnienie pasywnego systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-Konto" do rachunku walutowego 25,00 zł*

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (prowizji nie pobiera się, gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia 

rachunku)
5,00 zł

Prowadzenie rachunku 0,00 zł

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (prowizji nie pobiera się, gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia 

rachunku)
5,00 zł

Usługa SMS-SALDO 24H wysyłane po każdej zmianie salda 6,00 zł

            IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

Skup i sprzedaż walut obcych 0,00 zł

Otwarcie rachunku bankowego 10,00 zł/0,00 zł 1

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE

ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

 na dzień 01.12.2017 r.
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