
  

  

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Ełku   

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol-Konto 

 
Lp  Rodzaj usług (czynności)  Tryb pobierania  Stawka  
1. Otwarcie rachunku  jednorazowo  0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku  miesięcznie   6,00 zł  

3. Wpłaty od kwoty 0,00 zł 

4, Wypłaty od kwoty  0,00 zł 

5. Dyspozycja klienta złożona w formie ustnej wykonania przelewu  
zewnętrznego i wystawienia dokumentu z systemu finansowo-księgowego 

Banku   

za przelew  3,00 zł  

6. Dokonywanie przelewów: 

wewnętrzny  

zewnętrzny  

w systemie SORBNET 

 

za przelew  
 

0,00 zł  
3,00 zł  

30,00 zł 

7. Dokonywanie zleceń stałych:       

 a) realizacja zlecenia stałego za zlecenie  2,00 zł 

 b) zmiana zlecenia stałego  za zlecenie  7,00 zł 

8.  Polecenia zapłaty:   

 a) realizacja polecenia zapłaty  za zlecenia 1,00 zł 

 b) odmowa wykonania z tytułu braku środków  za zlecenia 2,00 zł 

9. Wydanie na wniosek Klienta  zaświadczenia o stanie oszczędności lub 

wydruk historii rachunku  
jednorazowo 50,00 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

10.  Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku  jednorazowo  30,00 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 
11. Wydanie na wniosek Klienta kopii umowy za dokument 30,00 zł 

12. Wydanie na wniosek Klienta odpisu dowodu księgowego za dokument 10,00 zł 

13.  Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia dokumentu tożsamości  od dyspozycji 35,00 zł 

14. Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 

zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci: 
   

 a) przyjęcie  
za dokument 30,00 zł 

 b) zmiana dyspozycji  
za dokument 20,00 zł 

 c) odwołanie dyspozycji  
za dokument  20,00 zł 

15. Z tytułu realizacji spadkobrania  
jednorazowo  50,00 zł  

16. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu 

zabezpieczenia kredytu przez inny bank 
za każdą zawartą 

umowę 

100,00 zł 

17. Przepisanie książeczki mieszkaniowej na rzecz innej osoby w drodze cesji Za cesję 100,00 zł 

18. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło  miesięcznie 5,00 zł 

19. Zmiana w karcie wzorów podpisów, zmiana danych adresowych posiadacza 

rachunku, ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa do rozporządzania 

wskazanym rachunkiem.  

za dokument 

 

10,00 zł 

20.  Likwidacja rachunku przed upływem okresu wypowiedzenia  jednorazowo  25,00 zł  
21.  Likwidacja rachunku przed upływem 3 m-cy od daty założenia  jednorazowo  25,00 zł  
22.  Realizacja tytułu egzekucyjnego na podstawie zawiadomienia o zajęciu 

wierzytelności przez uprawniony organ w związku z 
  



 prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.   

(Opłata pobierana z rachunku dłużnika po zaspokojeniu organu 

występującego z egzekucją) 

za każdy tytuł   30,00 zł + koszt 

przelewu elixir 3,00 zł  

23. Wypłaty gotówkowe z rachunku w kwocie przekraczającej 20 000,00 zł od operacji 0,20% nie mniej niż 50,00 

zł (nie dotyczy wypłat 

awizowanych nie później 

niż do godz. 11.00 na 1 

dzień roboczy przed 

planowaną wypłatą 

24. Nie podjęcie wypłaty awizowanej od operacji 50,00 zł 

25.  Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty należności Banku z tyt. powstania 

niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku 
za upomnienie 20,00 zł  

26.  Poszukiwanie rachunków- na nazwisko jednej osoby, zlecenie przez 

składającego zapytanie  
od zapytania 25,00 zł (w tym VAT) 

27.  Przeniesienie rachunku   od rachunku 0,00 zł  
28. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na 

wniosek Posiadacza rachunku)  za każdy miesiąc roku  
20,00 zł  

29. Zmiana rodzaju rachunku 
jednorazowo 

100,00 zł 

30. Likwidacja rachunku 
jednorazowo 

5,00 zł 

 

 

 

 

 

 


