Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – Mieszkaniowe rachunki powiernicze – (obowiązuje od 17.06.2019 r.)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Rozpatrzenie złożonego wniosku o otwarcie rachunku
Otwarcie rachunku (na poczet opłaty za otwarcie rachunku wlicza się wniesioną opłatę za rozpatrzenie wniosku o
otwarcie rachunku)
a) dla inwestycji współfinansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez ESBANK Bank Spółdzielczy,
b) dla inwestycji nie współfinansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez ESBANK Bank Spółdzielczy,
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Wpłaty na rachunek wnoszone w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej .
Wypłaty z rachunku:
a) z tytułu spłaty kredytu udzielonego przez ESBANK Bank Spółdzielczy na przedsięwzięcie deweloperskie, które
rozliczane jest przez mieszkaniowy rachunek deweloperski,
b) do 4 wypłat,
c) powyżej 4 wypłat.
Czynności związane z wyciągiem bankowym:
a) sporządzenie zbiorczego wyciągu w formie papierowej raz w miesiącu
b) sporządzenie wyciągu w formie papierowej częściej niż raz w miesiącu – każdorazowo
c) przesłanie pocztą wyciągu w formie papierowej raz w miesiącu
d) przesłanie pocztą wyciągu w formie papierowej częściej niż raz w miesiącu – każdorazowo
e) sporządzenie zbiorczego wyciągu raz w miesiącu lub częściej i przesłanie pocztą elektroniczną
Kontrola inwestycji przeprowadzana przez podmiot zewnętrzny:
a) pierwsza kontrola przed podjęciem decyzji o otwarciu rachunku powierniczego
b) każda kolejna kontrola po otwarciu rachunku powierniczego:
 w promieniu do 40 km od Radomska,
 powyżej 40 km od Radomska

Otwarty mieszkaniowy rachunek
powierniczy
1.000,00 zł

Zamknięty mieszkaniowy
rachunek powierniczy
1.000,00 zł

2.000,00 zł
3.000,00 zł
50 zł
bez opłat
bez opłat

2.000,00 zł
3.000,00 zł
50 zł
bez opłat
0,3%
bez opłat

bez opłat
0,15% od wartości każdej wypłaty

-

bez opłat
5 zł
bez opłat
4 zł
bez opłat

bez opłat
5 zł
bez opłat
4 zł
bez opłat

750 zł

750 zł

250 zł
250 zł + koszty za km powyżej
40 km
(zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych
samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów
niebędących własnością
pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz.
271 z późn. zm.))

250 zł
250 zł + koszty za km powyżej
40 km
(zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych
samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów
niebędących własnością
pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz.
271 z późn. zm.))

