Taryfa prowizji i opłat bankowych
w ESBANKU Banku Spółdzielczym
Załącznik nr 5 ab do Taryfy
Obowiązuje od 01.02.2018 roku.

karty bankowe dla posiadaczy
rachunków oszczędnościoworozliczeniowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Visa Electron payWave SKRA
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Wydanie karty dla:
a) posiadacza i współposiadacza rachunku
(pierwsza karta)
b) osoby wskazanej
Wydanie kolejnej karty posiadaczowi,
współposiadaczowi lub osobie wskazanej (za każdą
kartę)
Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub
utraconej (za każdą kartę)
Opłata za użytkowanie karty debetowej (dotyczy
każdej karty debetowej wydanej do rachunku)

Wznowienie karty (za każdą kartę)
Zastrzeżenie karty
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
gotówki na wniosek Klienta (za każdą zmianę)
Opłata za wypłatę gotówki (za każdą wypłatę,
pobierana w dniu rozliczenia operacji):
a) w bankomatach SGB oraz we wskazanych
1
bankomatach BPS S.A. i zrzeszonych Banków
Spółdzielczych
2
b) w kasach banków SGB
c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b)
e) w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi Cash back (za
każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji)
Wydanie nowego numeru PIN (za każdy numer PIN)
Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę):
a) banków SGB
b) innych, niż wskazanych w pkt. a)
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach (za
każde sprawdzenie):
a) banków SGB
b) innych, niż wskazanych w pkt .a)
Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta (opłata
miesięczna):
a) w formie elektronicznej na adres poczty e-mail
b) w formie papierowej listem zwykłym
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
życzenie Klienta ( za każde zestawienie)
Ekspresowe przesłanie karty lub numer PIN
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych, przesyłka
kurierska, za każdą przesyłkę)
Transakcje bezgotówkowe
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji
dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od
kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia
operacji)

0,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
Opłata uzależniona od posiadanego podtypu
rachunku oraz wartości dokonywanych transakcji
bezgotówkowych w miesiącu. Minimalna
wysokość opłaty to 0,00 zł maksymalna 3,00 zł.
15,00 zł
0,00 zł

1. Lista bezpłatnych bankomatów dostępna na stronie internetowej ESBANKU w zakładce placówki i bankomaty.
2. Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
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5,00 zł

0,00 zł

1,50 zł
2% min 5,00 zł
2% min. 4,50 zł
3% min. 10,00 zł
1,50 zł
6,00 zł
5,00 zł
7,00 zł

1,00 zł
1,50 zł

0,00 zł
2,58 zł
5,00 zł
30,00 zł
0,00 zł
3%

