
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: -

1) otwarcie rachunku bez opłat

2) prowadzenie rachunku bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę bez opłat

4. Realizacja przelewów:

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż PBS Świdwin 4,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET
5) 30,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET
6)

) 10,00 zł

5.
Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (częściej niż raz w 

miesiącu)
każdorazowo 5,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 30,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomoctwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym
5) za każdą dyspozycję 10,00 zł

8.
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 

wypadek śmierci 
za każdą dyspozycję 30,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 50,00 zł

10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 30,00 zł

11.
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności (kredytu, pożyczki) lub realizacji tytułu 

wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu na rzecz:

1) PBS Świdwin bez opłat

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 25,00 zł

3) innych tytułów 20,00 zł

4) sporządzenie historii rachunku zablokowanego 10,00 zł

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

2) z lat poprzednich 10,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

13. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 50,00 zł

5) 
Z wyłączeniem pierwszej grupy podatkowej zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn

6)
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce PBS Świdwin

za każdy przelew

za każdą 

dyspozycję

za każde zestawienie

za każdy dokument

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej - przyjętej 
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Rachunek oszczędnościowy

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 
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