WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.
Obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r.

Konto Oszczędnościowe GROSIK
RACHUNKI PŁATNICZE (RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE)
1.
Prowadzenie rachunku płatniczego
2.
Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny i odwrotnie
3.

Blokada środków na rachunku płatniczym

4.

Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do
rachunku (opłata bankowa nie skarbowa)
Ustanowienie, zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

Polecenie przelewu wewnętrznego:
6.1. na rachunek płatniczy osoby fizycznej, zlecony:
a) w Oddziale PLUS BANK S.A.
b) przez plusbank24 (Kanały: Internet, SMS)15
c) przez plusbank24 (Kanał Telefon)15
6.2. na rachunek płatniczy firmowy, zlecony:
a) w Oddziale PLUS BANK S.A.
b) przez plusbank24 (Kanały: Internet, SMS)15
c) przez plusbank24 (Kanał Telefon)15
Polecenie przelewu na rachunek w obcym banku (w tym ZUS i
US), zlecone:
a) w Oddziale PLUS BANK S.A.
b) przez plusbank24 (Kanały: Internet, SMS)15
c) przez plusbank24 (Kanał Telefon)15
Polecenie przelewu na rachunek organu egzekucyjnego realizacja przez Bank
Polecenie przelewu ekspresowego SORBNET zlecony:
a) w Oddziale PLUS BANK S.A.
b) przez plusbank24 (Kanały: Internet, SMS)15
c) przez plusbank24 (Kanał Telefon)15
Zlecenie jednorazowe na rachunek płatniczy prowadzony w :
a) PLUS BANK S.A.
b) obcym banku
Sporządzenie i wysłanie zestawienia transakcji płatniczych w
formie wyciągu
Sporządzenie i wydanie, bądź wysłanie zestawienia transakcji
płatniczych na żądanie Klienta
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych, gdy klient
zadeklarował odbiór w Oddziale PLUS BANK S.A.:
a) za miesiąc wstecz od daty bieżącej
b) za drugi i kolejne miesiące wstecz od daty bieżącej
Dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości

Wypłata gotówki:
3.1.dokonywana w Oddziale PLUS BANK S.A. z każdego
rodzaju rachunku płatniczego oraz rachunków terminowych
lokat oszczędnościowych
3.2.dokonywana w Oddziale PLUS BANK S.A. z rachunku
płatniczego Konta Oszczędnościowego Grosik:
a) pierwsza wypłata w danym miesiącu rozliczeniowym

0,00 PLN
20,00 PLN
1% salda, min. 50,00
zł, max 300,00 PLN
30,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

20,00 PLN

6,00 PLN13
6,00 PLN14
6,00 PLN14

3.

b) druga i kolejna wypłata w danym miesiącu
rozliczeniowym
3.2
a) awizowana nieodebrana

6,00 PLN13
6,00 PLN14
6,00 PLN14

10,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
30,00 PLN
nie dotyczy
25,00 PLN
35,00 PLN
6,00 PLN
10,00 PLN
0,00 PLN
20,00 PLN za każdy
wyciąg

0,00 PLN
20,00 PLN za każdy
wyciąg
0,00 PLN

13

W przypadku poleceń przelewu na rachunek płatniczy oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez Bank na
rzecz klientów detalicznych oraz na rachunek płatniczy firmowy prowadzony przez Bank - łącznie 3 przelewy w
miesiącu bez opłat
14
2polecenia przelewu w danym miesiącu bezpłatne w ramach rachunków płatniczych własnych zdefiniowanych w
usłudze bankowości elektronicznej plusbank24
15
Maksymalna kwota polecenia przelewu zleconego przez plusbank24 wynosi 200 000 zł

0,1% od kwoty wypłaty,
min. 5,00 PLN

b) nieawizowana (od nadwyżki środków powyżej kwoty
podlegającej awizowaniu)
XVIII ZAŚWIADCZENIA I OPINIE BANKOWE
Wydanie opinii bankowej o posiadanych rachunkach
1.
płatniczych (obroty, salda, linie kredytowe)
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku płatniczego lub/i
2.
terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonego w PLUS
BANK S.A.
Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej operacji na rachunku
3.
płatniczym, tzw. "wtórnika operacji" (za każdą pozycję na
wyciągu)
Udzielenie na wniosek posiadacza rachunku lub osoby
upoważnionej informacji o stanie salda na rachunku w formie:
4.
a) wydruku komputerowego
b) pisma o charakterze zaświadczenia
Sporządzenie i przekazanie informacji o kliencie i/lub
prowadzonych rachunkach płatniczym lub lokaty terminowej
5.
uprawnionym osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem
przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie:
Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku płatniczym na
6.
zlecenie sądu lub prokuratury w sprawie karnej lub karno
skarbowej
Zaświadczenie stwierdzające fakt przekazania darowizn na
7.
rzecz Fundacji Polsat
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu blokady środków na
8.
rachunku bankowym
Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych z
9.
Centralnej informacji

0,15% kwoty
niepodjętej w
uzgodnionym terminie,
min. 50,00 PLN
0,15% nadwyżki
środków powyżej kwoty
podlegającej
awizowaniu,
min. 50,00 PLN

100,00 PLN
30,00 PLN

3,00 PLN

5,00 PLN
30,00 PLN
50,00 PLN
(opłata pobierana
jednorazowo)
0,00 PLN

0,00 PLN
30,00 PLN
35,00 PLN (opłata
pobierana jednorazowo)

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI (dla wszystkich rachunków z dostępem do plusbank24)
Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie odbiorcy zdefiniowanego
zlecone przez:
1.
a) plusbank24 (Kanał Internet)
0,00 PLN
b) plusbank24 (Kanał Telefon)
4,00 PLN
2.
Wydanie czytnika kart chipowych
80,00 PLN
Wydanie karty chipowej z certyfikatem i startowym numerem
3.
100,00 PLN
PIN
4.
Wysyłka karty chipowej lub czytnika na terenie kraju
0,00 PLN
5.
Wysyłka karty chipowej lub czytnika za granicę
250,00 PLN
SMS z Banku do autoryzacji operacji związanej z rachunkiem lub
6.
0,00 PLN
Użytkownikiem
SMS
autoryzujący
logowanie
(opłata
pobierana
na
koniec
okresu
7.
0,17 PLN
rozliczeniowego w kwocie łącznej)
Aktywacja usługi powiadomień SMS zlecone przez:
8.
a) plusbank24 (Kanał Internet)
0,00 PLN
b) plusbank24 (Kanał Telefon)
2,00 PLN
12
9.
Powiadamianie SMS
2,00 PLN
10.
Powiadamianie SMS poza pakietem (za każdy SMS)
0,17 PLN
12

W ramach miesięcznego pakietu powiadomień można korzystać z 15 wiadomości SMS, nielimitowanych powiadomień
na e-mail i w Aplikacji Mobilnej.

XVII MONITY
1.
Wysłanie monitu (niewymagającego podpisu ze strony Banku)
Wysłanie wezwania do zapłaty po rozwiązaniu umowy
2.

15,00 PLN
30,00 PLN

V WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKI
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie pojedynczego polecenia
zapłaty zlecone:
a) na rachunki płatnicze prowadzone w PLUS BANK S.A.

1.

b) na rachunki płatnicze prowadzone przez inne banki

0,00 PLN
3,00 zł od kwoty
operacji do 1000,00
PLN;
1,0% od kwoty operacji
od 1000,01 PLN;
max. 100,00 zł

c) w bilonie powyżej 50 sztuk lub zamiana bilonu powyżej
50 sztuk na większe nominały

2.

0,5% od kwoty operacji,
min. 10,00 PLNł
Wpłata gotówki dokonywana w Oddziale PLUS BANK S.A. przez osoby trzecie
(niepowiązane z rachunkiem płatniczym jako posiadacz, współposiadacz, pełnomocnik,
przedstawiciel ustawowy lub wkładca) na rachunki płatnicze prowadzone w PLUS BANK
S.A.:11
0,5% od kwoty operacji,
a) oszczędnościowo-rozliczeniowe dla klientów
min. 10,00 PLN,
detalicznych
maks. 100,00 PLN

b) Konta Oszczędnościowego GROSIK

0,4% od kwoty operacji,
min. 10,00 PLN

c) a'vista w walutach

3,00 USD; 3,00 EUR;
3,00 GBP

1

