Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych
dla Pakietów db Konta Oszczędnościowego.
obowiązuje od 15 listopada 2016 roku
Konta Oszczędnościowe
db Konto
Oszczędnościowe
24H / db Konto
Oszczędnościowe
Plus / db Konto
Oszczędnościowe
500 Plus

db Konto Oszczędnościowe
Lp.

Rodzaj czynności/usługi

1.
1

Otwarcie rachunku

1.2

Prowadzenie rachunku

1.3

Zamknięcie rachunku

2

Wpłata na rachunek

2.1

Wpłata gotówkowa (wpłata wyłącznie w PLN, USD, EUR, CHF
– w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są
realizowane)

2.2

Uznanie z rachunków prowadzonych w DB Polska S.A.

2.3

Uznanie z rachunków zewnętrznych

3.1

2.

dbNET

wszystkie
pakiety bez
dbNET

wszystkie pakiety

3.

4.

5.

Otwarcie oraz prowadzenie rachunku

1.1

3

Tryb pobierania
prowizji/opłaty

jednorazowo

bez opłaty

od kwoty

bez opłaty

Wypłaty z rachunku (wypłata gotówki wyłącznie w PLN, USD, EUR, CHF – w pozostałych walutach wypłaty gotówkowe nie są
realizowane)
Wypłata gotówkowa1)

od transakcji

3.2

Awaryjna wypłata gotówki (w złotych i w walutach obcych) w
kwocie powyżej ustalonego dla danego Oddziału limitu wypłaty
gotówkowej podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu z
wszystkich typów rachunków bankowych1)

dodatkowa
opłata liczona
od nadwyżki
powyżej kwoty
limitu wypłaty
gotówkowej
ustalonego dla
danego
Oddziału

3.3

Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówki, podlegającej
wcześniejszemu zgłoszeniu z wszystkich typów rachunków
bankowych1)

od awizowanej
kwoty

12,00 zł

10,00 zł

0,30%

0,50%

1)

wypłaty przewyższające w danym dniu dzienny limit wypłat w oddziale dla klienta wymagają uprzedniego zgłoszenia w jednostce Banku, w której ma
nastąpić wypłata co najmniej na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. Dzienny limit wypłat w oddziale prowadzącym obsługę walut obcych wynosi
25 000,00 zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych (USD, EUR, CHF, GBP) , dla pozostałych 5 000,00 zł.
4
4.1

Polecenie przelewu
Prowizja za realizację przelewu w obrębie rachunków
prowadzonych w DB Polska S.A.

od przelewu

12,00 zł

1)

10,00 zł

1)

1)

pierwszy przelew przez Internet w miesiącu w obrębie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A. jest realizowany bez opłat, każdy następny,
zgodnie z powyższą opłatą;
4.2

Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego w systemie ELIXIR
- złożonego za pośrednictwem Oddziału
- złożonego za pośrednictwem db easyNET
- złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

12,00 zł
Usługa nie
jest
dostępna

- złożonego w ramach „usługi na hasło”
4.3

10,00 zł

od przelewu
10,00 zł

1)

Realizacja polecenia przelewu do ZUS i US
- złożonego za pośrednictwem Oddziału
- złożonego za pośrednictwem db easyNET

od przelewu

12,00 zł

10,00 zł
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- złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

db Konto
Oszczędnościowe
24H / db Konto
Oszczędnościowe
Plus

db Konto Oszczędnościowe
Rodzaj czynności/usługi

Lp.

1.
4.4

wszystkie pakiety

3.

4.

5.
20,00 zł
40,00 zł

4.6

Realizacja przez Bank polecenia przelewu związanego z
3)
dyspozycją wypowiedzenia umowy/rachunku bankowego

3)

wszystkie
pakiety bez
dbNET

- dla kwot poniżej 1 mln zł
Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale),
2)
pobierana dodatkowo do opłaty za przelew

2)

2.

dbNET

Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET
- dla kwot od 1 mln zł

4.5

1)

Tryb pobierania
prowizji/opłaty

od przelewu

12,00 zł

10,00 zł

12.00 zł

10,00 zł

dotyczy Klientów, którzy podpisali "Umowę o realizację zleceń na hasło" oraz posiadających pakiet db Elite
nie dotyczy przelewów w obrębie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A.
opłata nie jest pobierana w przypadku gdy saldo likwidowanego rachunku jest mniejsze niż 20,00 zł
5

Zlecenia stałe

5.2

Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o stałej kwocie w
od każdego
Oddziale, Internecie i Teleserwisie
zlecenia
Realizacja lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie (wycofane z oferty)
od każdego
- złożonego za pośrednictwem Oddziału
zlecenia

5.3

Odwołanie zlecenia stałego

od każdego
zlecenia

5.4

Realizacja zlecenia stałego

5.1

- złożonego za pośrednictwem Oddziału
Uwaga: nie pobiera się opłaty za realizację zlecenia stałego w
obrębie Banku

12,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

10,00 zł

od zlecenia

12,00 zł

10,00 zł

od przelewu

12,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

10,00 zł

- złożonego za pośrednictwem db easyNET
- złożonego za pośrednictwem Teleserwisu
5.5
6

Złożenie w Oddziale przelewu z odroczoną data płatności
Uwaga: opłata dodatkowa do opłaty za przelew.
Polecenie zapłaty

6.1

Obciążenie rachunku dłużnika kwotą wynikającą z
otrzymanego przez Bank polecenia zapłaty i przekazanie
środków pieniężnych do banku wierzyciela

6.2

Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zapłaty
z banku wierzyciela z powodu braku środków na rachunku
dłużnika

6.3

Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zapłaty
z banku wierzyciela z powodów innych niż wymienione w
punkcie 6.2

6.4

Przyjęcie od dłużnika pojedynczego odwołania polecenia
zapłaty, jeżeli zostało złożone w terminie:
- 56 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia
rachunku bankowego - w przypadku, gdy dłużnikiem jest
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku
bankowego w przypadku pozostałych dłużników

bez opłaty

od polecenia
zapłaty

bez opłaty

12,00 zł

10,00 zł
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Usługi nieuwzględnione w części dotyczącej db Konta Oszczędnościowego i możliwe do zrealizowania przez Bank realizowane są na zasadach
określonych w Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych.

Godziny graniczne przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu
roboczym
Rodzaj czynności/usługi

Kanał
Oddział
Dyspozycje wprowadzone
Dyspozycje papierowe
do systemu bankowego
w Oddziale w dniu przyjęcia
1.
2.

Teleserwis

db easyNET

db powerNET

3.

4.

5.

Przelewy krajowe w PLN
Przelew zwykły (ELIXIR)

15:00

15:00

15:00

15:00

Przelewy SORBNET

15:30

15:30

15:30

15:30

18:00

18:00

18:00

12:30
Przelewy między rachunkami
w godzinach pracy Oddziału
w DB Polska na nr
19:00
19:00
rozliczeniowy 188
Przelewy między rachunkami
w DB Polska na nr
w godzinach pracy Oddziału
20:003)
rozliczeniowy 191
Przelewy w obrocie dewizowym
Przelew wysłany poza EOG1)
13:00
12:30
13:00
13:00
Przelew wysłany do EOG w
14:00
1)
walucie jednego z krajów EOG
Przelew europejski wysłany2)
niedostępne
niedostępne
niedostępne
15:00
1)
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein
2)
Przelew w walucie EUR wysyłany do banku będącego uczestnikiem systemu SEPA dostępny wyłącznie w systemie db easyNET.
3)
Godzina Graniczna przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu kalendarzowym

19:00

13:00
14:00
15:00
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Przelewy ZUS i podatku

