
Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe – SKO - (obowiązuje od 17.06.2019 r.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego 0 zł 

2. Dostęp do rachunku przez Internet oraz przez ESBANK24 Mobile 0 zł 

3. Obsługa karty płatniczej debetowej (dotyczy każdej karty debetowej wydanej do rachunku) nie dotyczy 

4. Wpłata własna gotówki dokonywana na rachunek: 
a) w placówce ESBANKU Banku Spółdzielczego 
b) w urządzeniach samoobsługowych ESBANKU Banku Spółdzielczego 

 
0 zł 
0 zł 

5.  Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce ESBANKU Banku Spółdzielczego 0 zł 

6. Polecenie przelewu 
a) realizacja polecenia przelewu w placówce ESBANKU Banku Spółdzielczego na rachunki prowadzone w pozostałych bankach 
b) realizacja polecenia przelewu w trybie przelewu SORBNET w placówce ESBANKU Banku Spółdzielczego 

 
Polecenie przelewu wewnętrznego 
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego w placówce Banku 
a) na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym 
b) na rachunki własne 

 
4 zł 
25 zł 

 
 
 

0 zł 
0 zł 

7. Realizacja przelewu przez bankowość elektroniczną:  
a) na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym, 
b) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach 

 
0 zł 

0,50 zł 

8. Realizacja dyspozycji Klienta przez bankowość elektroniczną za pośrednictwem: 
a) Express ELIXIR 
b) systemu rozliczeń SORBNET 

 
5 zł 
25 zł 

9. Opłata za uwierzytelnianie operacji realizowanych przez bankowość elektroniczną: 
a) jednorazowy kod SMS 
b) jednorazowe wskazanie Tokena SGB 

 
0 zł 
0 zł 

10. Zlecenie stałe 
Automatyczne jednorazowe lub stałe przelewy z rachunku w terminie wskazanym przez Klienta: 
a) przyjęcie lub zmiana zlecenia 
b) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym - stała kwota 
c) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w pozostałych bankach - stała kwota 
d) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym – kwota zlecenia ustalona na podstawie rachunku otrzymanego przez Bank 
e) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w pozostałych bankach - kwota zlecenia ustalona na podstawie rachunku otrzymanego przez Bank 
f) odwołanie zlecenia 
g) realizacja zlecenia w terminie późniejszym, z powodu braku środków na rachunku Klienta 

 
 

1 zł 
1 zł 
2 zł 
2 zł 
2 zł 
2 zł 
5 zł 

11. Automatyczne jednorazowe lub stałe przelewy z rachunku w terminie wskazanym przez Klienta (tzw. zlecenie stałe) realizowane przez bankowość elektroniczną: 
a) przyjęcie lub zmiana zlecenia 
b) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym 
c) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w pozostałych bankach 
d) odwołanie zlecenia 
e) realizacja zlecenia w terminie późniejszym, z powodu braku środków na rachunku Klienta 

 
0 zł 
0 zł 

0,50 zł 
0 zł 
5 zł 

12. Polecenie zapłaty: 
a) ustanowienie zgody polecenia zapłaty 
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 
c) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 

 
0 zł 

1,5 zł 
0 zł 

13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
 
Wysłanie wyciągu bankowego 
a) pocztą - zbiorcze zestawienie operacji raz w miesiącu 

bez opłat 
 
 

0 zł 



b) pocztą - zbiorcze zestawienie operacji - częściej niż raz w miesiącu – każdorazowo 
c) pocztą elektroniczną 

5 zł 
0 zł 

14. Telefoniczne udzielanie informacji dotyczącej rachunku na podstawie ustanowionego hasła  5 zł/m-c 

15. Sporządzenie na wniosek Klienta dodatkowego wyciągu (odbiór w Placówce Banku) 5 zł 

 


