Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych
1.
2.

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWY – POL-KONTO
Otwarcie rachunku.
Prowadzenie rachunku – miesięcznie:

bez opłat

Uwaga: opłaty za prowadzenie rachunku pobiera się na koniec każdego miesiąca.

4.

5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.

a) POL-Konto 1
b) POL-Konto Junior 2
c) POL-Konto Student 3
d) POL-Konto Nestor
Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku Spółdzielczego w Sejnach prowadzącej rachunek.

3,50 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.

Uwaga:
- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować do godz. 11 30 na co najmniej 2
dni przed dokonaniem wypłaty,

Bez opłat

Realizacja przelewu na rachunki prowadzone:
w Banku Spółdzielczym w Sejnach,
w innych bankach:
a) w systemie ELIXIR:
Prowizja pakietowa dla pracowników zatrudnionych na stałe.
Prowizja pakietowa dla osób, które nie ukończyły 18 lat.
Prowizja pakietowa dla osób, które nie ukończyły 25 lat i studiują oraz nie są pracownikami zatrudnionymi na stałe.

bez opłat
3,00 zł
25,00 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.

Uwaga: rachunek z prowizją pakietową jest nieoprocentowany

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ
OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
Otwarcie rachunku.
bez opłat
Wydanie książeczki.
20,00 zł
Prowadzenie rachunku.
bez opłat
RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI
KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
Prowadzenie rachunku.
bez opłat
Wydanie książeczki.
bez opłat
Wpłata gotówki na rachunek
bez opłat
Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku Spółdzielczego w Sejnach prowadzącej rachunek.
Uwaga:
- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować do godz. 11 30 na co najmniej 2
dni przed dokonaniem wypłaty,

1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

1.

System Bankowości Internetowej ( eBankNet )
Aktywacja usługi eBankNet
Abonament w ramach rachunków Pol – Konto
Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone przez:
a) Bank Spółdzielczy w Sejnach
b) inne Banki:
a) z rachunków Pol – Konto 4
b) z rachunków Pol – Konto Junior 5
c) z rachunków Pol – Konto Student 6
d) z rachunków Pol – Konto Nestor
c) w systemie szybkie płatności
Wydanie listy haseł – 50 sztuk na liście
Hasło wysyłane SMS
Powiadomienie o zdarzeniu wysyłane SMS
SMS Banking
Aktywacja usługi SMS Banking
Abonament w ramach rachunków Pol – Konto
Zmiana dyspozycji usługi SMS Banking lub zmiana numeru telefonu kom.
Realizacja SMS przez Bank Spółdzielczy w Sejnach:
a) jeden za darmo, kolejne:
CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:
- osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sejnach
- prowadzone w innych bankach krajowych na druku standardowym
- prowadzone w innych bankach krajowych na druku niestandardowym

1

Nie dotyczy prowizji pakietowych
Tylko w powiązaniu z prowizją pakietową
Tylko w powiązaniu z prowizją pakietową
4
Nie dotyczy prowizji pakietowych
5
Nie dotyczy prowizji pakietowych
6
Nie dotyczy prowizji pakietowych
2
3

bez opłat

10 zł. jednorazowo
Bez opłat
Bez opłat
0,90 zł. / przelew
0,30 zł. / przelew
0,30 zł. / przelew
0,90 zł. / przelew
3,00 zł. / przelew
5,00 zł.
0,13 zł./ szt.
0,11 zł./ szt.
2 zł. jednorazowo
1,00 zł. miesięcznie
Bez opłat
0,15 zł. / SMS

Bez opłat
0,50 % min. 3,50 zł
0,50 % min. 3,50 zł +
3,00 zł. opłata stała

