Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych
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RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH
Otwarcie rachunku:
a) bieżącego,
b) bieżącego bez wniesienia wpłaty
b) pomocniczego,
c) dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. rachunku
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).
d) VAT
Uwaga:
-nie pobiera się opłaty za otwarcie rachunku dla rolników indywidualnych,
Prowadzenie rachunku – miesięcznie:
a) bieżącego,
b) pomocniczego,
c) dla rolników indywidualnych,
d) VAT
e) dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. rachunku
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).
Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone:
- przez Bank Spółdzielczy w Sejnach,
- przez Bank Spółdzielczy w Sejnach, w formie podzielonej płatności
- w innym banku krajowym:
a) w systemie ELIXIR:
b) w systemie ELIXIR w formie podzielonej płatności
c) w systemie SORBNET:
Uwaga:
za przelewy, w tym w formie podzielonej płatności wypisane przez pracownika banku na
zlecenie klienta pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 5,00 zł.
Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony:
a) w Banku Spółdzielczym w Sejnach,
b) w Banku Spółdzielczym w Sejnach, w formie podzielonej płatności,
c) w innym banku krajowym,
d) w innym banku krajowym, w formie podzielonej płatności.
Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie
pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.
RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH
Otwarcie rachunku lokaty.
Prowadzenie rachunku lokaty.
Wpłaty na rachunek lokaty.
Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:
w Banku Spółdzielczym w Sejnach,
w innych bankach:
a) w systemie ELIXIR,
b) w systemie SORBNET
System Bankowości Internetowej ( eBankNet, )
I prowizja
Abonament w ramach rachunków bieżących, pomocniczych i dodatkowych
Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone:
a) przez Bank Spółdzielczy w Sejnach
b) przez Bank Spółdzielczy w Sejnach, w formie podzielonej płatności
c) inne Banki:
- z rachunków bieżących, pomocniczych i dodatkowych
- z rachunków rolniczych
- z rachunków VAT
- z rachunków VAT w formie podzielonej płatności
d) w systemie szybkie płatności
Wydanie listy haseł – 50 sztuk na liście
Hasło wysyłane SMS
Powiadomienie o zdarzeniu wysyłane SMS
SMS Banking
I prowizja
Abonament w ramach rachunków
- z rachunków bieżących, pomocniczych i dodatkowych
- z rachunków rolniczych
Zmiana dyspozycji usługi SMS Banking lub zmiana numeru telefonu kom.
Realizacja SMS przez Bank Spółdzielczy w Sejnach:
a) jeden za darmo, kolejne:

20,00 zł
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