Taryfa pozostałe usługi bankowe
w ESBANKU Banku Spółdzielczym
Załącznik nr 8 do Taryfy
Obowiązuje od 11.02.2019 r.

pozostałe usługi bankowe
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STAWKA

OPERACJE KASOWE
Wpłaty gotówkowe obce wnoszone:
a) na rachunki bankowe prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym z
0,5% min.3,50 zł maks.200 zł1
zastrzeżeniem pkt. c) za wyjątkiem:
wg umowy
 wpłat na rachunki bankowe Klientów, z którymi Bank podpisał umowę
o przyjmowaniu wpłat na indywidualnych warunkach
0,5% min.4,50 zł maks.200 zł
b) na rachunki bankowe prowadzone w pozostałych bankach, z zastrzeżeniem
pkt. c),
1%
c) w bilonie w kwocie większej niż 100 zł
Wymiana bilonu na banknoty lub zamiana banknotów na bilon
1% min. 10 zł
OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY
Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
0 zł
Przyjęcie, zmiana dyspozycji (oświadczenia) w sprawie zapisu na wypadek śmierci
15 zł
Przekazanie środków z lokaty na rachunek bankowy prowadzony:
a) w ESBANKU Banku Spółdzielczym
0 zł
b) w innym Banku
10 zł
USŁUGI DEPOZYTOWE
Wynajem skrytek sejfowych (placówka w Radomsku, ul. Tysiąclecia 4)
dzień
miesiąc
rok
a) o wymiarach 36 cm x 32,5 cm x 15,5 cm
3 zł z VAT
40 zł z VAT
250 zł z VAT
b) o wymiarach 38 cm x 30 cm x 19,5 cm
2 zł z VAT
25 zł z VAT
200 zł z VAT
c) o wymiarach 38 cm x 30 cm x 39 cm
4 zł z VAT
50 zł z VAT
300 zł z VAT
RÓŻNE CZYNNOŚCI REALIZOWANE NA ŻYCZENIE KLIENTA
Wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych
50 zł
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia utraconego dokumentu tożsamości:
a) Klienci ESBANKU Banku Spółdzielczego
0 zł
b) osoby niebędące Klientami ESBANKU Banku Spółdzielczego
0 zł
Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej
posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po
25 zł
posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.
(za każdą zbiorczą informację)
Przesłanie informacji zbiorczej do Klienta, o którym mowa w pkt.9
5,47 zł
(na terenie województwa łódzkiego)
5,97 zł
(poza terenem województwa łódzkiego)
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska
S.A.
(za każde udzielenie informacji)
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Podstawę naliczania prowizji od wpłat gotówkowych w walucie wymienialnej wnoszonych na rachunki walutowe stanowi kwota w walucie obcej. Prowizja pobierana jest w złotych i wyliczana jest
według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. Kwoty pobieranych prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza.

ESBANK Bank Spółdzielczy – Taryfa pozostałe usługi bankowe

1

