
 

 

 

 
 

ESBANK Bank Spółdzielczy – Rachunki oszczędnościowe 

 

 

 

rachunki oszczędnościowe 

 

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY KONKRET 

               WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 

1. Otwarcie rachunku 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty środków z rachunku: 

a) wpłaty własne na rachunek, 

b) pierwsza wypłata gotówkowa/pierwszy przelew
1
 z rachunku w miesiącu, 

c) kolejna wypłata gotówkowa/kolejny przelew
1
 z rachunku w miesiącu, 

d) przelew z rachunku na rachunki terminowych lokat oszczędnościowych zakładanych w ESBANKU 

Banku Spółdzielczym 

 

0 zł 

0 zł 

5 zł 

0 zł 

4. Zmiana konta z indywidualnego na wspólne 15 zł 

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu zbiorczego z rachunku raz w miesiącu pocztą ( w tym elektroniczną) 0 zł 

6. Sporządzenie na wniosek Klienta odpisu dokumentu do rachunku, historii rachunku powyżej miesiąca, 

potwierdzenia salda rachunku, odpisu Umów zawartych z bankiem 
10 zł 

7. Sporządzenie na wniosek Klienta opinii bankowej 0 zł 

8. Przyjęcie, zmiana (oświadczenia) w sprawie zapisu na wypadek śmierci 15 zł 

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH 

              WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 

1. Otwarcie rachunku 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty własne w kasach ESBANKU Banku Spółdzielczego 0 zł 

4. Zmiana konta z indywidualnego na wspólne 15 zł 

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu zbiorczego z rachunku raz w miesiącu pocztą ( w tym elektroniczną) 0 zł 

6. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) w sprawie zapisu na wypadek śmierci 15 zł 

7. Przekazanie środków (w dniu likwidacji) na rachunek bankowy prowadzony: 
a) w ESBANKU Banku Spółdzielczym 
b) w innym banku 

 
0 zł 
5 zł 

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH 

              WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 

1. Otwarcie rachunku 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty własne w kasach ESBANKU Banku Spółdzielczego 0 zł 

4. Zmiana konta z indywidualnego na wspólne 15 zł 

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu zbiorczego z rachunku raz w miesiącu pocztą ( w tym elektroniczną) 0 zł 

6. Sporządzenie na wniosek Klienta odpisu dokumentu do rachunku, historii rachunku powyżej miesiąca, 

potwierdzenia salda rachunku, odpisu Umów zawartych z bankiem 
10 zł 

7. Sporządzenie na wniosek Klienta opinii bankowej 0 zł 

8. Przyjęcie, zmiana (oświadczenia) w sprawie zapisu na wypadek śmierci 15 zł 

9. Opłata za nieodebranie uprzednio zgłoszonej/zamówionej gotówki  50 zł 
1 
Przelew na rachunki własne prowadzone w Banku dokonany w placówce banku, z wyjątkiem rozliczeń związanych z działalnością 

zarobkową na własny rachunek i z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Taryfa prowizji  i opłat bankowych 
w ESBANKU Banku Spółdzielczym 

 
Załącznik nr 22 a do Taryfy 
 

Obowiązuje od 06.04.2016 r. 


