Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych
dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych.
obowi zuje od 15 listopada 2016 roku

Cze

I. Obs uga rachunków bankowych

Lp.

Rodzaj czynno ci/us ugi

1
1.1

1.
Otwarcie rachunku
Otwarcie rachunku

2

2.2

Prowadzenie pomocniczego konta
osobistego

2.5

2.6
2.7
3

Prowadzenie walutowego konta
oszcz dno ciowo – rozliczeniowego
Prowadzenie Konta walutowego DB
FRANK – konto dost pne wy cznie
dla uczestników Promocji
„Premiujemy Franka”

db Invest

db Elite

3.

4.

5.

6.

7.

8.

jednorazowo

bez op aty
Dla Klientów,
którzy w dniu
otwarcia maj
uko czone 18
lat; Konto
osobiste
dost pne
wy cznie
poprzez
enie
wniosku przez
internet.

Dla
Klientów,
którzy w
dniu
otwarcia nie
maj
uko czonych 18 lat

bez op aty

Dla Klientów, którzy w dniu otwarcia maj
uko czone 18 lat

Dost pne
wy cznie
w Private
Banking
Deutsche
Bank
Polska S.A.

3.2

Op ata za aktywacj karty TAN

3.3

Op ata za korzystanie z hase SMS

5,00 z

25,00 z

bez op aty

500,00 z do
negocjacji
(dotyczy
kont
otwartych
od 4 lutego
2010 –
pozosta e
bez op at)

bez op aty
miesi cznie
8,00 z

bez op aty

bez op aty

us uga nie
jest
dost pna

Prowadzenie konta BRI
(Bankowy Rachunek Inwestycyjny)
Op ata za zmian Pakietu w
ramach Umowy o Prowadzenie
jednorazowo
40,00 z
Rachunków dla Konsumentów.
Us ugi Bankowo ci Elektronicznej - db easyNET i Teleserwis
Aktywacja i korzystanie z dost pu do
rachunku

8,00 z

bez op aty

bez op aty

bez op aty
bez op aty

40,00 z

bez op aty
jednorazowo
(przy
aktywacji)
jednorazowo
(za ka de
has o SMS)

20,00 z

bez op aty

Wyci gi
Wyci gi papierowe:
dzienne, drukowane po ka dej zmianie
salda, odbierane w Oddziale

4.1

db Life

2.

Prowadzenie konta PRI (Pomocniczy
Rachunek Inwestycyjny) – rachunek
wycofany z oferty

3.1

4

db Open

Prowadzenie rachunku

Prowadzenie konta osobistego

2.4

db Smart

Warunek otwarcia

2.1

2.3

dbNET

dzienne, drukowane po ka dej zmianie
salda, wysy ane poczt
miesi czne, drukowane po zako czeniu
miesi ca, odbierane w Oddziale
miesi czne, drukowane po zako czeniu
miesi ca, wysy ane
poczt

4,00 z
za ka dy
wyci g
naliczana w
dniu
wydrukowania
wyci gu,
pobierana
miesi cznie

10,00 z
3,00 z

20,00 z

bez op aty

10,00 z

bez op aty
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1.2

Pakiet

Tryb pobierania
prowizji/op aty

Wyci gi elektroniczne – dost pne za po rednictwem db easyNET :
4.2

4.3

4.4
4.5

Cze
Lp.

1
1.1
2

dzienne, generowane po ka dej
zmianie salda
miesi cznie
bez op aty
miesi czne, generowane po
zako czeniu miesi ca
Wyci gi podwójne (papierowe i elektroniczne dost pne za po rednictwem db easyNET):
dzienne, drukowane po ka dej zmianie
4,00 z
salda, odbierane w Oddziale i dost pne
za po rednictwem db easyNET
10,00 z
za ka dy
dzienne, drukowane po ka dej zmianie
wyci g
salda, wysy ane poczt i dost pne za
3,00 z
naliczana w
po rednictwem db easyNET
dniu
miesi czne, drukowane po zako czeniu
wydrukowania
miesi ca, odbierane w Oddziale i
wyci gu,
20,00 z
10,00 z
dost pne za po rednictwem db
pobierana
easyNET
miesi cznie
miesi czne, drukowane po zako czeniu
miesi ca, wysy ane poczt i dost pne
bez op aty
za po rednictwem db easyNET
za ka dy
5,00 z
Sporz dzenie odpisu wyci gu
duplikat/kopi
za ka de
Wydruk historii rachunku
rozpocz te
20,00 z
12 m-cy

bez op aty

bez op aty
bez op aty

II. Krajowe operacje bezgotówkowe
Rodzaj czynno ci/us ugi
1.
Operacje czekowe
Op ata za przyj cie do inkasa czeku
w PLN
Polecenie przelewu

Tryb
pobierania
prowizji/op aty

dbNET

db Smart

db Open

db Life

db Invest

db Elite

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pakiet

od czeku

25,00 z

bez op aty

10,00 z

bez op aty

Realizacja przelewu w obr bie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A.
onego za po rednictwem Oddzia u

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

1)

onego za po rednictwem db
od przelewu
easyNET
onego za po rednictwem
Teleserwisu
Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego w systemie ELIXIR
onego za po rednictwem Oddzia u
onego za po rednictwem db
bez
easyNET
op aty
onego za po rednictwem
od przelewu
Teleserwisu
onego w ramach „us ugi na has o”
(
dotyczy Klientów, którzy podpisali
"Umow o realizacj zlece na has o")
Realizacja polecenia przelewu do US lub przelewu do ZUS
onego za po rednictwem Oddzia u
onego za po rednictwem db
easyNET
od przelewu
onego za po rednictwem
Teleserwisu
Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET
dla kwot od 1 mln z
dla kwot poni ej 1 mln z
Realizacja przelewu w trybie
natychmiastowym (w Oddziale),
pobierana dodatkowo do op aty za
10,00 z
przelew (nie dotyczy przelewów w
obr bie rachunków prowadzonych w
od przelewu
DB Polska S.A.)
Realizacja przez Bank polecenia
przelewu zwi zanego z dyspozycj
wypowiedzenia umowy/rachunku
bankowego (op ata nie jest pobierana w
przypadku gdy saldo likwidowanego
rachunku jest mniejsze ni 20,00 z )

w przypadku realizacji polecenia przelewu w systemie SORBNET z

bez op aty
3,00 z

bez op aty

10,00 z
bez
op aty

0,50 z

bez op aty

3,00 z
Us uga nie jest dost pna

10,00 z

10,00 z
bez op aty

bez op aty

3,00 z
20,00 z
40,00 z

1)

bez op aty

5,00 z

bez op aty

10,00 z

onego w ramach „us ugi na has o” 10,00 z
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2.1

Rodzaj czynno ci/us ugi
1.

3
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

4

4.1

4.2

4.3

4.4

1

1.1

1.2

dbNET
3.

db Smart
4.

Zlecenia sta e
Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia
od ka dego
o sta ej kwocie w Oddziale, Internecie
zlecenia
i Teleserwisie
Realizacja lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie (us uga wycofana z oferty)
od ka dego
onego za po rednictwem Oddzia u
zlecenia
od ka dego
Odwo anie zlecenia sta ego
zlecenia
Realizacja zlecenia sta ego
onego za po rednictwem Oddzia u
Uwaga: nie pobiera si op aty za
5,00 z
realizacj zlecenia sta ego w obr bie
od
ka
dej
Banku
realizacji
onego za po rednictwem db
zlecenia
easyNET
onego za po rednictwem
Teleserwisu
enie w Oddziale przelewu z
odroczon dat p atno ci bez
wprowadzenia dyspozycji do systemu
od przelewu
20,00 z
Uwaga: op ata dodatkowa do op aty za
przelew
Polecenie zap aty
Obci enie rachunku d nika kwot
wynikaj
z otrzymanego przez Bank
polecenia zap aty i przekazanie
rodków pieni nych do banku
wierzyciela
Odmowa przez Bank realizacji
otrzymanego polecenia zap aty z
banku wierzyciela z powodu braku
rodków na rachunku d nika
Odmowa przez Bank realizacji
otrzymanego polecenia zap aty z
banku wierzyciela z powodów innych
od polecenia
ni wymienione w pkt. 4.2
zap aty
Przyj cie od d nika pojedynczego
odwo ania polecenia zap aty, je eli
zosta o z one w terminie:
- 56 dni kalendarzowych od dnia
dokonania obci enia rachunku
bankowego - w przypadku, gdy
nikiem jest osoba fizyczna
nieprowadz ca dzia alno ci
gospodarczej
- 5 dni roboczych od dnia dokonania
obci enia rachunku bankowego w
przypadku pozosta ych d ników

Cze
Lp.

Tryb pobierania
prowizji/op aty
2.

db Open
5.

Pakiet
db Life
6.

db Invest
7.

db Elite
8.

bez op aty

10,00 z
bez op aty

1,50z

bez op aty

bez op aty

10,00 z

bez op aty

bez op aty

3,00 z

baz op aty

IV. Operacje gotówkowe

Rodzaj czynno ci/us ugi
1.
Wp aty gotówkowe na rachunki
Na rachunki osób fizycznych
prowadzone w DB Polska S.A.
(wp ata wy cznie w PLN, USD, EUR,
CHF, GBP – w pozosta ych walutach
wp aty gotówkowe nie s realizowane).
Na rachunki dla przedsi biorców
prowadzone w DB Polska S.A.
(wp ata wy cznie w PLN, USD, EUR,
CHF, GBP – w pozosta ych walutach
wp aty gotówkowe nie s realizowane).

1.3

Wymiana znaków pieni
(banknoty, bilon)

nych

1.4

Skup waluty obcej za walut krajow
Uwaga: je eli równowarto transakcji w
walucie krajowej nie przekracza 500,00
.

Tryb
pobierania
prowizji/op aty
2.

Pakiet
dbNET
3.

db Smart
4.

db Open
5.

db Life
6.

db Invest
7.

db Elite
8.

bez op aty
od kwoty
0,40 % min. 6,00 z

od warto ci
wymienianych
znaków

2,00 % min. 1,00 z

od transkacji

20,00 z

bez op aty
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Lp.

2

Wyp ata z rachunku (wyp ata wy cznie w PLN, USD, EUR, CHF, GBP – w pozosta ych walutach wyp aty gotówkowe nie s realizowane)
1)

2.1

Wyp ata gotówkowa

2.2

Awaryjna wyp ata gotówki (w z otych i
w walutach obcych) w kwocie powy ej
ustalonego dla danego Oddzia u limitu
wyp aty gotówkowej podlegaj cej
wcze niejszemu zg oszeniu z
wszystkich typów rachunków
1)
bankowych

od transakcji

bez op at

dodatkowa
op ata liczona od
nadwy ki
powy ej kwoty
limitu wyp aty
gotówkowej
ustalonego dla
danego Oddzia u

0,30 %

Niepodj cie awizowanej wyp aty
gotówki, podlegaj cej wcze niejszemu
od awizowanej
0,50 %
zg oszeniu z wszystkich typów
kwoty
1)
rachunków bankowych
1)
wyp aty przewy szaj ce w danym dniu jednorazowy limit wyp aty w oddziale dla klienta wymagaj uprzedniego zg oszenia w jednostce Banku, w której ma
nast pi wyp ata co najmniej na dwa dni robocze przed terminem wyp aty. Dzienny limit wyp at w oddziale prowadz cym obs ug walut obcych wynosi 25
000,00 z lub równowarto tej kwoty w walutach obcych (USD, EUR, CHF, GBP) , dla pozosta ych 5 000,00 z .

2.3

Lp.

1
1.1
1.2

V. Karty p atnicze
Tryb
pobierania
prowizji/op aty
1.
2.
Karta VISA Electron EMV / IQ World MasterCard
Wydanie karty
Wydanie nowej karty w miejsce karty
od karty
zastrze onej
Rodzaj czynno ci/us ugi

1.3

Wznowienie karty na kolejny okres

1.4

Obs uga karty Uwaga: w przypadku
wykonania przez Klienta przy u yciu
karty transakcji bezgotówkowych na
czn kwot min. 700 z w ci gu
miesi ca kalendarzowego, Klient
otrzymuje rabat w wysoko ci
okre lonej dla danego Pakietu

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Transakcje bezgotówkowe
Cashback:
Wyp ata gotówki w terminalu POS.
Maksymalna kwota jednorazowej
wyp aty gotówki wynosi 500 z
Uwaga: us uga dost pna dla karty
IQ World MasterCard
Wyp ata gotówki:
w bankomatach DB Polska S.A. oraz
sieci bankomatów grupy Deutsche
Bank na wiecie, Bank of America
(Stany Zjednoczone], Scotiabank
[Kanada, Chile, Meksyk], BNP
Paribas [Francja], Westpac
[Australia, Nowa Zelandia], Barclays
[Wielka Brytania, Kenia, Mauritius,
Tanzania, Zimbabwe]
w bankomatach sieci EURONET (na
terenie Polski)
w bankomatach innych banków i
oddzia ach tych banków w Polsce
w bankomatach innych banków i
oddzia ach tych banków zagranic
Przewalutowanie transakcji
wykonanych w walucie innej ni PLN
kart Visa Electron. Prowizja
zwi ksza kwot obci enia
rachunku. Obowi zuje od 1.07.2016
Sprawdzenie salda na rachunku

miesi cznie od
karty aktywnej

Pakiet
dbNET

db Smart

db Open

db Life

db Invest

db Elite

3.

4.

5.

6.

7.

8.

bez op aty

Op ata:
10,00 z

Op ata:
10,00 z

bez op aty

bez op aty
Rabat:
10,00 z

Rabat:
10,00 z

od transakcji

bez op aty

od transakcji

bez op aty

bez op aty
od transakcji

3,00 z

od kwoty

2,00 % min 8,00z

3,00 z

bez op aty

3,00%

w bankomatach DB Polska S.A.
od transakcji
5,00 z
w bankomatach sieci EURONET
w bankomatach innych banków
Wydanie karty w trybie
ekspresowym w kraju (dor czenie
od karty
45,00 z
kurierem na adres
korespondencyjny Klienta)
Wydanie karty w trybie
ekspresowym za granic
od karty
200,00 z
(dor czenie kurierem na adres
korespondencyjny Klienta)
Zmiana na wniosek Klienta dziennego limitu transakcji bezgotówkowych oraz / lub gotówkowych w Oddziale:
w Oddziale DB Polska S.A.
od czynno ci
5,00 z
w Teleserwisie
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Cz

1.13
1.14
1.15

Lp.

2
2.1
2.2

Nadanie lub zmiana kodu PIN w IVR
Pierwsze nadanie kodu PIN
Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza)
Awaryjne wydanie karty zast pczej
IQ World MasterCard (za granic )
Awaryjna wyp ata gotówki z karty IQ
World MasterCard (za granic )

Rodzaj czynno ci/us ugi
1.
Karta MasterCard Debit Standard
Wydanie karty
Wydanie nowej karty w miejsce karty
zastrze onej

2.3

Wznowienie karty na kolejny okres

2.4

Obs uga karty Uwaga: w przypadku
wykonania przez Klienta przy u yciu
karty transakcji bezgotówkowych na
czn kwot min. 500 z w ci gu
miesi ca kalendarzowego, Klient
otrzymuje rabat w wysoko ci
okre lonej dla danego Pakietu

2.5
2.6

2.6

Transakcje bezgotówkowe
Cashback:
Wyp ata gotówki w terminalu POS.
Maksymalna kwota jednorazowej
wyp aty gotówki wynosi 500 z
Wyp ata gotówki:
w bankomatach DB Polska S.A. oraz
sieci bankomatów grupy Deutsche
Bank na wiecie, Bank of America
(Stany Zjednoczone], Scotiabank
[Kanada, Chile, Meksyk], BNP
Paribas [Francja], Westpac
[Australia, Nowa Zelandia], Barclays
[Wielka Brytania, Kenia, Mauritius,
Tanzania, Zimbabwe]
w bankomatach sieci EURONET (na
terenie Polski)
w bankomatach innych banków i
oddzia ach tych banków w Polsce
w bankomatach innych banków i
oddzia ach tych banków zagranic

od czynno ci

bez op aty

od karty

148,00 EUR

od karty

95,00 EUR

Tryb
pobierania
prowizji/op aty
2.

Pakiet
dbNET

db Smart

db Open

db Life

db Invest

db Elite

3.

4.

5.

6.

7.

8.

od karty

miesi cznie od
karty aktywnej

bez op aty

Op ata:
8,00 z

Op ata:
8,00 z

bez op aty

bez op aty
Rabat:
8,00 z

Rabat:
8,00 z

od transakcji

bez op aty

od transakcji

bez op aty

bez op aty
od transakcji

3,00 z

bez op aty

2,00 % min
8,00z

3,00 z

bez op aty

Sprawdzenie salda na rachunku

2.8

2.9

2.10

2.11

w bankomatach DB Polska S.A.
od transakcji
5,00 z
w bankomatach sieci EURONET
w bankomatach innych banków
Wydanie karty w trybie
ekspresowym w kraju (dor czenie
od karty
45,00 z
kurierem)
Wydanie karty w trybie
ekspresowym za granic
od karty
200,00 z
(dor czenie kurierem)
Zmiana na wniosek Klienta dziennego limitu transakcji bezgotówkowych oraz / lub gotówkowych w Oddziale:
w Oddziale DB Polska S.A.
od czynno ci
5,00 z
w Teleserwisie
Nadanie lub zmiana kodu PIN w IVR
Pierwsze nadanie kodu PIN
od czynno ci
bez op aty
Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza)
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2.7

Cz
Lp.

1
1.1
1.2

VI. Rozliczenia w obrocie dewizowym
Kana

Rodzaj czynno ci/us ugi

Tryb pobierania
prowizji / op aty

Oddzia

Teleserwis

db easyNET

1.

2.

3.

4.

5.

Przelewy wysy ane
Przelewy wysy ane, kierowane poza obszar
1) 3)
EOG
1)
Przelewy kierowane do kraju EOG , w
3)
walucie jednego z tych krajów

od kwoty

0,30 % min. 50,00 z
max. 250,00 z

0,20 % min. 30,00 z
2)
max. 250,00 z

nie dotyczy

5,00 z

4)

1.3

Przelewy europejskie wysy ane

1.4

Prowizja za koszty innych banków -dotyczy
5)
zlece z pkt.1.1.

1.5

Dodatkowa op ata za realizacj zlece z pkt.
1.1. lub 1.2. z zerow dat waluty w walucie
6)
EUR lub USD

1.6

Anulowanie niezrealizowanego przelewu
zagranicznego na wniosek zleceniodawcy

1.7

Realizacja w trybie pilnym
Uwaga: op ata dodatkowa do zlece 1.1. lub
1.2. sk adanych w formie papierowej za
realizacj zlecenia w dniu przyj cia.

65,00 z

50,00 z
od zlecenia
20,00 z

20,00 z

nie dotyczy

1)

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polsk ) oraz Islandi , Norwegi i Liechtenstein
Z rachunku DB FRANK pierwszy w miesi cu – bez op at
Z rachunku Klienta z Pakietem db Elite - bez op at
4)
Przelew w walucie EUR wysy any do banku b
cego uczestnikiem systemu SEPA dost pny wy cznie w systemie db easyNET.
5)
Op ata pobierana w przypadku, gdy koszty i prowizje pokrywa zleceniodawca przelewu (opcja OUR)
6)
rodki b
dost pne dla banku odbiorcy w dniu realizacji zlecenia.
Uwaga: a) w informacjach dodatkowych lub szczegó ach zlecenia nale y umie ci informacj „zerowa data waluty” b) zlecenie musi by z one przed godzin 12.00. c) je eli warunki z
pkt. a) lub b) lub a) i b) acznie nie zostan spe nione to zlecenie zostanie zrealizowane z jednodniow dat waluty bez pobierania dodatkowej prowizji.
2)

3)

Pakiety
L.p.

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Rodzaj czynno ci/us ugi
1.
Przelewy otrzymane
1)2)
Przelewy otrzymane spoza obszaru EOG
Przelewy otrzymane z obszaru EOG w walucie
1)2)
jednego z tych krajów
3)
Przelewy europejskie otrzymane
Przelew zagraniczny wiadczenia emerytalno
– rentowego

Tryb pobierania
prowizji/ op aty
2.

db Life
db Invest
db Elite
3.

Pozosta e/ Konta Oszcz dno ciowe
4.

baz op aty

20,00 z

od zlecenia
30,00 z

1)

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polsk ) oraz Islandi , Norwegi i Liechtenstein
2)
Dla rachunku db Frank pierwsze zlecenie w miesi cu - bez op aty
3)
Przelew w walucie EUR otrzymany od banku b
cego uczestnikiem systemu SEPA

3.2
4

4.1

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Czeki bankierskie
Wystawienie czeku
Wys anie czeku przez Bank na adres
beneficjenta
Inkaso czeków

od kwoty czeku
za przesy

1,50 % min. 50,00 z max 250,00 z
50,00 z

od kwoty czeku plus
koszty banków
1,00 % min. 35,00 z
Inkaso czeków z wystawienia zagranicznego
zagranicznych, je li nie
max 250,00 z
zosta y pobrane przez
bank zagraniczny
Inne czynno ci zwi zane z us ugami wymienionymi w pkt. 1, 2, 3, 4 wykonywanymi na indywidualne zlecenie Klienta
Anulowanie polecenia wyp aty lub zmiana instrukcji
50,00 z plus koszty banków zagranicznych
do polecenia wyp aty
od transkacji
Wykonanie dyspozycji reklamacyjnej, w tym
60,00 z plus koszty banków zagranicznych
poszukiwanie p atno ci w bankach zagranicznych
Wys anie na zlecenie klienta innego komunikatu
50,00 z
SWIFT
od komunikatu SWIFT
Wydanie kopii komunikatu SWIFT zrealizowanego
20,00 z
wychodz cego zlecenia zagranicznego
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3
3.1

Cz

VIII. Pozosta e prowizje i op aty
1.

Lp.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.
Tryb pobierania
prowizji / op aty

Rodzaj czynno ci/us ugi
Zwi zane z obs ug rachunku
Informacja o saldzie i operacjach na rachunku poprzez Internet i Teleserwis
Przyj cie dyspozycji blokady rodków celem zabezpieczenia kredytu lub
po yczki udzielonych przez DB Polska S.A.
Cesja rodków pieni nych zgromadzonych na rachunku, zwi zanych z
zabezpieczeniem nale no ci Banku (udzielenie kredytu, po yczki)
Cesja rodków pieni nych zgromadzonych na rachunku, zwi zanych z celem
innym ni wymieniony w pkt. 1.3
(za wyj tkiem posiadaczy Pakietu db Elite – wówczas bez op at)
Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny lub odwrotnie
(za wyj tkiem posiadaczy Pakietu db Elite – wówczas bez op at)
Potwierdzenie dokonania transakcji
(za wyj tkiem posiadaczy Pakietu db Elite – wówczas bez op at)
Z

3.
Op ata

bez op aty

20,00 z

10,00 z

od czynno ci

enie wniosku o zapytanie do Centralnej informacji o rachunkach

10,00 z

Sporz dzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym
Uwaga: za ka de rozpocz te 20 pozycji
(za wyj tkiem posiadaczy Pakietu db Elite – wówczas bez op at)
Wydanie Za wiadczenia o posiadaniu rachunku lub stanu rachunku
(za wyj tkiem posiadaczy Pakietu db Elite – wówczas bez op at)

25,00 z
plus 50% za poprzedni rok
20,00 z za pierwszy rachunek
+ 10,00 z za ka dy nast pny rachunek

Sporz dzenie opinii bankowej

40,00 z

Cz
IX. Godziny graniczne przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu
roboczym
Rodzaj czynno ci/us ugi

Dyspozycje
papierowe
1

Kana
Oddzia
Dyspozycje wprowadzone do systemu
bankowego w Oddziale w dniu
przyj cia
2

Teleserwis

db easyNET

db powerNET

3

4

5

15:00
15:30
18:00

15:00
15:30
18:00

15:00
15:30
18:00

19:00

19:00

Przelewy krajowe w PLN
Przelew zwyk y (ELIXIR)
Przelewy SORBNET
Przelewy ZUS i podatku
Przelewy mi dzy rachunkami w DB
Polska S.A. na nr rozliczeniowy 188
Przelewy mi dzy rachunkami w DB
Polska S.A. na nr rozliczeniowy 191
Przelewy w obrocie dewizowym
Przelew wys any poza EOG

12.30

w godzinach pracy Oddzia u
w godzinach pracy Oddzia u

2)

12.30
niedost pne

13:00
niedost pne

19:00
3)

20:00

1)

Przelew wys any do EOG w walucie
1)
jednego z krajów EOG
Przelew europejski wys any

15:00
15:30

13:00

13:00

14:00

14:00

15:00

15:00

13:00
niedost pne

1)

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polsk ) oraz Islandi , Norwegi i Liechtenstein
Przelew w walucie EUR wysy any do banku b
cego uczestnikiem systemu SEPA dost pny wy cznie w systemie db easyNET.
3)
Godzina Graniczna przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu kalendarzowym
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