Załącznik nr 1 do Taryfy opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych

PAKIETY
WYCOFANE Z OFERTY

www.pocztowy.pl

OFERTA DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (dostępna do dnia 14 kwietnia 2015 roku)
L.p.
Tryb pobierania opłaty/ prowizji
Rodzaj czynności/usługi
1.

Prowadzenie rachunku, udostępnianie usług

1.1.

Opłata za pakiet

1.2.

Prowadzenie rachunku bieżącego

1.3.

Prowadzenie rachunków pomocniczych

1.4.

Abonament za udostępnienie systemu bankowości elektronicznej
- Pocztowy24Biznes lub Pocztowy24

2.

Przelewy w PLN

2.1.

Realizacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej

2.1.1.

realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku)

2.1.2.

realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w innym Banku)

Pocztowy Pakiet Mała Organizacja

25 zł
0 zł
miesięcznie

od każdego przelewu

a) w systemie ELIXIR
b) w systemie SORBNET 2)

od każdego przelewu

-

Pocztowy Pakiet Organizacja

25 zł
0 zł
15 zł1)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1,50 zł

1,50 zł

20 zł

20 zł

1,50 zł

1,50 zł

10 zł

10 zł

a) w systemie ELIXIR

10 zł

10 zł

b) w systemie SORBNET 2)

20 zł

20 zł

7 zł

7 zł

1 zł

1 zł

b) do US

2.2.

przelewy realizowane w placówce Banku

2.2.1.

realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku)

2.2.2.

realizacja przelewu na rachunek w innym banku

2.3.

c) do US
dokonywanie automatycznych przelewów środków z rachunków bieżących,
pomocniczych lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach
stałego zlecenia typu “overnight”

3.

Produkty rozliczeniowe

3.1.

Przelewy Collect

3.1.1.

Aktywacja usługi

3.1.2.

Identyfikacja pojedynczej wpłaty w ramach usługi Pocztowy Collect

7)

od każdego przelewu

od każdego przelewu

jednorazowo

100 zł

100 zł

za pojedynczą wpłatę

do negocjacji nie mniej niż 0,15 zł

do negocjacji nie mniej niż 0,12 zł

3.1.3.

Udostępnienie Przeglądarki do Pocztowy Collect (na życzenie Klienta)

miesięcznie

do negocjacji minimum 50 zł

do negocjacji minimum 50 zł

3.1.4.

Rezygnacja z usługi Pocztowy Collect 3)

jednorazowo

50 zł

50 zł

3.1.5.

Sporządzenie analityki wpłat zrealizowanych poprzez Pocztowy Collect na wniosek Klienta

za pojedynczą wpłatę

5 zł

5 zł

3.2.

Pocztowy Przelew Zbiorczy

od każdego rekordu w pliku

do negocjacji

do negocjacji

3.3.

Wypłata Giro Płatność

jednorazowo za każdą wypłatę

do negocjacji

do negocjacji

4.

Wpłaty gotówkowe

4.1.

Wpłaty na rachunek w Banku dokonywane w kasach własnych Banku

4.1.1.

Wpłata gotówkowa w formie otwartej

za każdą wpłatę

0,3% min. 10 zł

0,3% min. 10 zł
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L.p.
4.1.2.

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty/ prowizji

Pocztowy Pakiet Mała Organizacja

Pocztowy Pakiet Organizacja

Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej
a) uporządkowanej

za każdą wpłatę

0,2% min. 5 zł

0,2% min. 5 zł

b) nieuporządkowanej

za każdą wpłatę

0,3% min. 7 zł

0,3% min. 7 zł

za każdą wpłatę/mies.

10 zł 4)

10 zł 4)

do negocjacji

do negocjacji

4.2.

Wpłaty na rachunek w Banku dokonywane w placówkach Poczty Polskiej

4.2.1.

Wpłata gotówkowa w formie otwartej

4.2.2.

Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej
a) uporządkowanej
b) nieuporządkowanej

4.3.

Wpłata na rachunek za pośrednictwem wpłatomatów sieci Euronet

5.

Wypłaty gotówki na podstawie

5.1.

czeku gotówkowego

5.2.

dyspozycji ustnej w placówce Banku

6.

Wyciąg z rachunku

6.1.

w formie elektronicznej

6.2.

w formie papierowej:

za każdą wpłatę

za każdą wypłatę

7.1.

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku

7.2.

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku

7.3.

Odwołanie zlecenia stałego
a) złożonego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej 6)
b) każdym innym kanałem

8.

Polecenia zapłaty

8.1.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

8.2.

Odwołanie polecenia zapłaty lub odwołanie/
modyfikacja upoważnienia do obciążania rachunku

0,7% min. 5 zł

0,2% min. 10 zł

0,2% min. 10 zł

0,2% min. 10 zł

0,2% min. 10 zł

0 zł

0 zł

za każdy wyciąg

20 zł
+ opłata za usługi pocztowe5)

20 zł
+ opłata za usługi pocztowe8)

20 zł

20 zł

1 zł

1 zł

2 zł

2 zł

b) odbierany w placówce Banku
Stałe zlecenia płatnicze

do negocjacji

0,7% min. 5 zł

za każdy wyciąg

a) wysyłany listem zwykłym

7.

do negocjacji

od każdego zlecenia stałego

od każdego zlecenia stałego

od każdego
polecenia zapłaty

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

1) Opłata pobierana za prowadzenie drugiego i kolejnego rachunku pomocniczego.
2) Realizacja przelewów w kwocie równej lub wyżej niż 1.000.000 złotych (jeden milion) następuje obligatoryjnie przez system SORBNET niezależnie od formy złożenia dyspozycji (papierowa czy elektroniczna).
3) Opłata dotyczy każdego Klienta, który zawarł z Bankiem umowę o świadczenie usługi Pocztowy Collect.
4) Opłata miesięczna w formie ryczałtu od wszystkich wpłat dokonanych na rachunek w danym miesiącu
5) Opłata wg „Cennika za usługi pocztowe w obrocie krajowym” stosowanego przez Pocztę Polską S.A.
6) Stawka będzie obowiązywać od dnia wprowadzenia usługi do oferty Banku.
7) Opłata pobierana jednorazowo, płatna przez stronę zawierającą umowę o świadczenie usługi Pocztowy Collect. Uwaga, w przypadku gdy stroną umów na Pocztowy Collect są wspólnoty mieszkaniowe jednego zarządcy (identyfikatory usługi Pocztowy Collect są unikalne dla wspólnot)
to opłata jest pobierana wyłącznie od zarządcy – odbiorcy komunikatów Pocztowy Collect.
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PAKIETY WYCOFANE Z OFERTY - OFERTA DLA POZOSTAŁYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w tym dla Klientów pakietu rozliczeniowego (dostępna do dnia 31 grudnia 2012 roku)

L.p.

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty/ prowizji

1)

Opłata/ prowizja

1.

Prowadzenie rachunku, udostępnianie usług

1.1.

Opłata za pakiet

1.2.

Prowadzenie rachunku bieżącego

1.3.

Prowadzenie pierwszego rachunku pomocniczego 2)

1.4.

Prowadzenie drugiego rachunku pomocniczego 2)

1.5.

Prowadzenie rachunku pomocniczego 3)

0 zł

1.6.

Prowadzenie rachunku dodatkowego 3)

0 zł

1.7.

Abonament za udostępnienie systemu bankowości elektronicznej
a) Home-banking 4)
b) Pocztowy24 Biznes

1.8.

Realizacja przelewu na rachunki w innych bankach w systemie bankowości elektronicznej

1.9.

Opłata miesięczna za kartę płatniczą

2.

Opcja transfery krajowe w PLN

2.1.
2.2.

Opłata za opcję
Dokonywanie automatycznych przelewów środków z rachunków bieżących, pomocniczych
lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach stałego zlecenia typu “overnight”

2.3.

Pocztowy Przelew Zbiorczy

3.

Opcja masowa kolekcja wpłat

3.1.

Opłata za opcję

3.2.

Dokonywanie automatycznych przelewów środków z rachunków bieżących, pomocniczych
lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach stałego zlecenia typu “overnight”

3.3.

Pocztowy Collect
a) aktywacja Pocztowy Collect5)
b) identyfikacja pojedynczej wpłaty w ramach usługi Pocztowy Collect
c) udostępnienie Przeglądarki do „Pocztowy Collect”

3.4.

Wpłaty na rachunek w Banku dokonywane w kasach Banku

4.

Opcja wpłaty hurtowe

4.1.
4.2.

Opłata za opcję
Dokonywanie automatycznych przelewów środków z rachunków bieżących, pomocniczych
lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach stałego zlecenia typu “overnight”

4.3.

Wpłaty zamknięte

0 zł + cena wybranej(-ych) opcji
0 zł
miesięcznie

miesięcznie
od każdego przelewu

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0,5 zł

miesięcznie

0 zł

miesięcznie

od 50 zł

od każdego przelewu
od każdego rekordu w pliku
miesięcznie
od każdego przelewu

0 zł
od 0,25 zł
od 70 zł
0 zł

jednorazowo

50 zł

za pojedynczy dokument

od 0,1 zł

miesięcznie

0 zł

jednorazowo za każdą wpłatę

1 zł

miesięcznie

od 30 zł

od każdego przelewu

0 zł

a) w formie uporządkowanej

jednorazowo za każdą wpłatę

0,10 % nie mniej niż 5 zł

b) w formie nieuporządkowanej

jednorazowo za każdą wpłatę

0,15 % nie mniej niż 7 zł
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L.p.
5.

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty/ prowizji

Opłata/ prowizja

od każdego przelewu

0 zł

Przelewy w PLN

5.1.

Przelewy realizowane w systemie bankowości elektronicznej, w systemie Home-Banking (Infokonto):

5.1.1.

Realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku)

5.1.2

Realizacja przelewu na rachunek w innym Banku

1.5 zł

a) w systemie ELIXIR
b) w systemie SORBNET

6)

od każdego przelewu

5.2.

Przelewy realizowane w placówce Banku:

5.2.1

Realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku)

5.2.2.

Realizacja przelewu na rachunek w innym banku:

od każdego przelewu

6)

od każdego przelewu

6.

Wpłaty gotówkowe:

6.1.

Wpłaty na rachunek Banku dokonywane w placówce Banku:

6.1.1.

Wpłata gotówkowa w formie otwartej

6.1.2.

Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej:

20 zł
10 zł

c) do US

a) uporządkowanej

0,5% min. 10 zł
10 zł

a) w systemie ELIXIR
b) w systemie SORBNET

20 zł
1.5 zł

c) do US

od każdej wpłaty

od każdej wpłaty

b) nieuporządkowanej

0,3% min. 5 zł
0,5% min. 10 zł
0,5% min. 10 zł

1) W przypadku „Pakietu rozliczeniowego dla pozostałych klientów instytucjonalnych” konieczne jest wybranie co najmniej 1 opcji
2) Oferta ważna dla rachunków otwartych od dnia 1 marca 2010 r.
3) Oferta ważna dla rachunków otwartych do dnia 28 lutego 2010 r. włącznie
4) Oferta ważna dla klientów, którym udostępniono usługę przed 01.10.2010 r. Bank nie udostępnia usługi Home-banking nowym klientom.
5) Opłata pobierana jednorazowo, płatna przez stronę zawierającą umowę o świadczenie usługi Pocztowy Collect
6) Realizacja przelewów w kwocie równej lub wyżej niż 1.000.000 złotych (jeden milion) następuje obligatoryjnie przez system SORBNET niezależnie od formy złożenia dyspozycji (papierowa czy elektroniczna).
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OFERTA DLA SEGMENTU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (dostępna do dnia 27 marca 2011 roku)

L.p.

Rodzaj czynności/usługi

1.

Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług

1.1.

Opłata za pakiet

1.2.

Prowadzenie rachunku bieżącego

1.3.

Prowadzenie 2 rachunków pomocniczych

1.4.

Abonament za udostępnienie systemu bankowości elektronicznej - Pocztowy24Biznes

2.

Przelewy w PLN

2.1.

Realizowane w systemie bankowości elektronicznej:

2.1.1.

Realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku)

2.1.2.

Realizacja przelewu na rachunek w innym Banku:

Tryb pobierania opłaty/ prowizji

miesięcznie

od każdego przelewu

1)

od 50 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
1 zł
20 zł

1,50 zł

1,50 zł

od każdego przelewu

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

od każdego przelewu

20 zł

20 zł

7 zł

7 zł

Przelewy realizowane w placówce Banku:

2.2.1.

Realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku)

2.2.2.

Realizacja przelewu na rachunek w innym banku:
a) w systemie ELIXIR
b) w systemie SORBNET

1)

c) do US

3.

od 35 zł

20 zł

od każdego przelewu

c) do US

2.2.

Pocztowy Biznes Plus

1,50 zł

a) w systemie ELIXIR
b) w systemie SORBNET

Pocztowy Biznes

Wpłaty gotówkowe

jednorazowo za każdą wpłatę

0,5 % nie mniej niż 5 zł

0,5 % nie mniej niż 5 zł

jednorazowo za każdą wpłatę/
miesięcznie od wartości wpłat
jednorazowo za każdą wpłatę/
miesięcznie od wartości wpłat

0,2 % nie mniej niż 5 zł

0,15 % nie mniej niż 5 zł

0,25 % nie mniej niż 5 zł

0,2 % nie mniej niż 5 zł

jednorazowo za każdą wpłatę

0,7 % nie mniej niż 5 zł

0,7 % nie mniej niż 5 zł

Wypłata w placówce Banku na podstawie czeku

jednorazowo za każdą wypłatę

0,5 % nie mniej niż 5 zł

0,5 % nie mniej niż 5 zł

Wypłata w placówce Banku na podstawie dyspozycji ustnej

jednorazowo za każdą wypłatę

0,5 % nie mniej niż 5 zł

0,5 % nie mniej niż 5 zł

4.3.

Zasiłek gotówkowy

jednorazowo za każdą wypłatę

0,5 % nie mniej niż 5 zł

0,5 % nie mniej niż 5 zł

5.

Karty płatnicze

5.1.

Wydanie karty

jednorazowo

0 zł

0 zł

5.2.

Opłata miesięczna za kartę

miesięcznie

0 zł

0 zł

6.

Lokaty indywidualnie negocjowane od 50 000,00 zł

jednorazowo za założenie lokaty

-

0 zł

3.1.

Wpłaty na rachunek w banku dokonywane w kasach własnych banku

3.2.

Wpłata zamknięta w formie uporządkowanej 2)3)

3.3.

Wpłata zamknięta w formie nieuporządkowanej 2)3)

3.4.

Wpłata na rachunek za pośrednictwem wpłatomatów sieci Euronet

4.

Wypłaty gotówkowe

4.1.
4.2.

1) Realizacja przelewów w kwocie równej lub wyżej niż 1.000.000 złotych (jeden milion) następuje obligatoryjnie przez system SORBNET niezależnie od formy złożenia dyspozycji (papierowa czy elektroniczna).
2) Za wpłaty dokonywane w placówkach własnych Banku.
3) Za wpłaty dokonywane w wybranych placówkach Poczty Polskiej S.A.
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OFERTA DLA SEGMENTU MIESZKALNICTWA1) (dostępna do dnia 14 lipca 2011 roku)

L.p.
1.

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty/ prowizji

Pakiet Nasz Dom

Pakiet Nasz Dom Plus Pakiet Nasz Dom Max

Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług

1.1.

Opłata za pakiet

miesięcznie

6 zł

12 zł

22 zł

1.2.

Prowadzenie rachunku bieżącego 2)

miesięcznie

0 zł

0 zł

1.3.

Prowadzenie pierwszego rachunku pomocniczego 4)

miesięcznie

0 zł
-

0 zł

1.4.

Prowadzenie drugiego rachunku pomocniczego 4)

miesięcznie

-

0 zł
-

1.5.

Prowadzenie rachunku pomocniczego

miesięcznie

-

0 zł

1.6.

Prowadzenie rachunku dodatkowego

miesięcznie

-

0 zł
-

1.7.

Abonament za udostępnienie systemu bankowości elektronicznej:
a) Home-banking 6)

miesięcznie

-

0 zł

0 zł

b) Pocztowy24Biznes

miesięcznie

-

0 zł

0 zł

od każdego przelewu

0 zł

0 zł

0 zł

1 zł

0 zł

0 zł

od każdego przelewu

20 zł

20 zł

20 zł

1,50 zł

1,50 zł

0 zł

od każdego przelewu

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

od każdego przelewu

20 zł

20 zł

20 zł

7 zł

7 zł

7 zł

2.

5)

5)

Realizowane w systemie bankowości elektronicznej:

2.1.1.

Realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku)

2.1.2.

Realizacja przelewu na rachunek w innym Banku
a) w systemie ELIXIR
b) w systemie SORBNET1)
c) do US
Przelewy realizowane w placówce Banku:

2.2.1.

Realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku)

2.2.2.

Realizacja przelewu na rachunek w innym banku:
a) w systemie ELIXIR
b) w systemie SORBNET 7)
c) do US

3.

Pocztowy Collect

3.1.

Aktywacja Pocztowy Collect 8)

3.2.

Identyfikacja pojedynczej wpłaty w ramach usługi Pocztowy Collect

jednorazowo

3.3.

Udostępnienie Przeglądarki do Pocztowy Collect

3.4.

Rezygnacja z usługi Pocztowy Collect

3.5.

0 zł

Przelewy w PLN

2.1.

2.2.

0 zł

5)

5)

Sporządzenie analityki wpłat zrealizowanych poprzez Pocztowy Collect
na wniosek Klienta

4.

Wpłaty gotówkowe

4.1.

Wpłaty na rachunek w banku dokonywane w kasach własnych banku

za pojedynczą wpłatę

-

50 zł

50 zł

-

0,15 zł nie mniej
niż 5 zł miesięcznie

0,10 zł nie mniej
niż 5 zł miesięcznie

miesięcznie

-

10 zł

0 zł

jednorazowo

-

10 zł

10 zł

za pojedynczą wpłatę

-

2 zł

2 zł

jednorazowo za każdą wpłatę

0,3% min. 5 zł

0,3% min. 5 zł

0,3% min. 5 zł
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L.p.

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty/ prowizji

Pakiet Nasz Dom

Pakiet Nasz Dom Plus Pakiet Nasz Dom Max

5.

Wypłaty gotówkowe z rachunku na podstawie:

5.1.

czeku gotówkowego

jednorazowo za każdą wypłatę

0,2% min. 5 zł

0,2% min. 5 zł

0,2% min. 5 zł

5.2.

dyspozycji ustnej

jednorazowo za każdą wypłatę

0,2% min. 5 zł

0,2% min. 5 zł

0,2% min. 5 zł

6.

Kredyty

6.1.

Prowizja za udzielenie kredytu

jednorazowo

0,85%

0,70%

0,60%

3)

1) Oferta adresowana do Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS-y), Wojskowych Agencji Mieszkaniowych (WAM-y), Zarządców i administratorów nieruchomości
2) W tym prowadzenie rachunku bieżącego dla Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych
3) Obniżona prowizja obowiązuje w przypadku podpisania umowy o kredyt na standardowych warunkach oprocentowania
4) Oferta ważna dla rachunków otwartych od dnia 1 marca 2010 r.
5) Oferta ważna dla rachunków otwartych do dnia 28 lutego 2010 r. włącznie
6) Oferta ważna dla klientów, którym udostępniono usługę przed 01.10.2010 r. Bank nie udostępnia usługi Home-banking nowym klientom
7) Realizacja przelewów w kwocie równej lub wyżej niż 1.000.000 złotych (jeden milion) następuje obligatoryjnie przez system SORBNET niezależnie od formy złożenia dyspozycji (papierowa czy elektroniczna).
8) Opłata pobierana jednorazowo, płatna przez stronę zawierającą umowę o świadczenie usługi Pocztowy Collect
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OFERTA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

L.p.

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty/ prowizji

Opłata/ prowizja
Rachunki dla dużych Zarządców Rachunki dla małych Zarządców/WM

1.

Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług

1.1.

Opłata za pakiet
1)

1.2.

Prowadzenie rachunku bieżącego

1.3.

Prowadzenie rachunku pomocniczego

1.4.

Abonament za udostępnienie systemu bankowości elektronicznej:
a) Home-banking

12 zł 3)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

od każdego przelewu

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

od każdego przelewu

20 zł

20 zł

1,50 zł

1,50 zł

od każdego przelewu

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

od każdego przelewu

20 zł

20 zł

7 zł

7 zł

miesięcznie

5 zł

5 zł

miesięcznie

4)

miesięcznie

b) Pocztowy24Biznes

2.

5 zł 2)

Przelewy w PLN

2.1.

Realizowane w systemie bankowości elektronicznej:

2.1.1.

Realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku)

2.1.2.

Realizacja przelewu na rachunek w innym Banku
a) w systemie ELIXIR
b) w systemie SORBNET

5)

c) do US

2.2.

Przelewy realizowane w placówce Banku:

2.2.1.

Realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku)

2.2.2.

Realizacja przelewu na rachunek w innym banku:
a) w systemie ELIXIR
b) w systemie SORBNET

5)

c) do US

3.

Pocztowy Collect

3.1.

Aktywacja Pocztowy Collect

3.2.

Identyfikacja wpłat w ramach usługi Pocztowy Collect

3.3.

Udostępnienie Zarządcy Wspólnoty lub Wspólnocie Przeglądarki do „Pocztowy Collect”

3.4.

Wpłaty na rachunek w banku dokonywane w kasach własnych banku

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunku na podstawie:

4.1.
4.2.

miesięcznie

10 zł

10 zł

jednorazowo za każdą wpłatę

1 zł

1 zł

czeku gotówkowego

jednorazowo za każdą wypłatę

0 zł

0 zł

dyspozycji ustnej

jednorazowo za każdą wypłatę

0 zł

0 zł

1) Oferta obejmuje prowadzenie rachunku bieżącego dla Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych
2) W przypadku prowadzenia obsługi rachunków bankowych dla minimum 4 wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez jednego Zarządcę
3) W przypadku prowadzenia obsługi:
- rachunków bankowych dla mniej niż 4 wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez jednego Zarządcę, lub
- rachunku prowadzonego dla wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej samodzielnie.
4) Oferta ważna dla klientów, którym udostępniono usługę przed 01.10.2010 r. Bank nie udostępnia usługi Home-banking nowym klientom.
5) Realizacja przelewów w kwocie równej lub wyżej niż 1.000.000 złotych (jeden milion) następuje obligatoryjnie przez system SORBNET niezależnie od formy złożenia dyspozycji (papierowa czy elektroniczna).
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OFERTA DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, STOWARZYSZEŃ ORAZ SEKTORA NON-PROFIT (dostępna do dnia 14 lipca 2011 roku)

L.p.

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty/ prowizji

Pakiet Organizacja

Pakiet Organizacja Plus

1.

Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług

1.1.

Opłata za pakiet

od 25 zł

od 30 zł

1.2.

Prowadzenie rachunku bieżącego

0 zł

0 zł

1.3.

Prowadzenie pierwszego rachunku pomocniczego 1)

0 zł

0 zł

1.4.

Prowadzenie drugiego rachunku pomocniczego 1)

0 zł

0 zł

1.5.

Prowadzenie rachunku pomocniczego

0 zł

0 zł

1.6.

Prowadzenie rachunku dodatkowego

0 zł

0 zł

1.7.

Abonament za udostępnienie systemu bankowości elektronicznej:

-

0 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

1,50 zł

1,50 zł

miesięcznie

2)

2)

a) Home-banking 3)
b) Pocztowy24Biznes

2.

Przelewy w PLN

2.1.

Realizowane w systemie bankowości elektronicznej:

2.1.1.

Realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku)

2.1.2.

Realizacja przelewu na rachunek w innym Banku:

miesięcznie

od każdego przelewu

a) w systemie ELIXIR
b) w systemie SORBNET 4)

od każdego przelewu

c) do US

2.2.

Przelewy realizowane w placówce Banku:

2.2.1.

Realizacja przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku)

2.2.2.

Realizacja przelewu na rachunek w innym banku:

od każdego przelewu

20 zł

1,50 zł

1,50 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

20 zł

20 zł

7 zł

7 zł

0 zł

0 zł

jednorazowo za każdą wpłatę

1zł

1zł

a) w systemie ELIXIR
b) w systemie SORBNET 4)
c) do US

20 zł

od każdego przelewu

2.3.

Dokonywanie automatycznych przelewów środków z rachunków bieżących, pomocniczych lub
dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach stałego zlecenia typu “overnight”

3.

Wpłaty gotówkowe

3.1.

Wpłaty na rachunek w banku dokonywane w kasach własnych banku

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunku na podstawie:

4.1.

czeku gotówkowego

jednorazowo za każdą wypłatę

0 zł

0 zł

4.2.

dyspozycji ustnej

jednorazowo za każdą wypłatę

0 zł

0 zł

1) Oferta ważna dla rachunków otwartych od dnia 1 marca 2010 r.
2) Oferta ważna dla rachunków otwartych do dnia 28 lutego 2010 r. włącznie.
3) Oferta ważna dla klientów, którym udostępniono usługę przed 01.10.2010 r. Bank nie udostępnia usługi Home-Banking nowym klientom.
4) Realizacja przelewów w kwocie równej lub wyżej niż 1.000.000 złotych (jeden milion) następuje obligatoryjnie przez system SORBNET niezależnie od formy złożenia dyspozycji (papierowa czy elektroniczna).
* Pozostałe operacje i usługi bankowe nie wymienione w niniejszym Załączniku nr 1, wg Taryfy opłat i prowizji bankowych, stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych.
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