ROZDZIAŁ 2. TERMINOWE WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG
otwarcie wkładu
wystawienie druku nowej terminowej książeczki oszczędnościowej w zamian
zapisanej/utraconej/zniszczonej
przekazania środków do innego banku
zastrzeżenie książeczki
umorzenie książeczki
przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
zmiana/odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci
realizacja dyspozycji spadkobierców (od każdego spadkobiercy)
przyjęcie pełnomocnictwa do realizacji wypłat z rachunku Posiadacza na spłatę zobowiązań
wobec innego banku
ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej:
1) na rzecz Kaszubskiego Banku Spółdzielczego
2) inne
wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
automatyczne zakładanie wkładów oszczędnościowych
realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu (opłaty nie pobiera
się od konsumentów oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym
wspólników spółek cywilnych i rolników)
za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz
osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców
spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.
przesłanie informacji zbiorczej, o której mowa powyżej
sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową - osobom, organom i
instytucjom uprawnionym na podstawie ustawy - Prawo bankowe oraz innych przepisów prawa z
wyłączeniem przypadków określonych w art. 110 prawa bankowego
Sporządzenie informacji, komunikacja z osobą, której dane dotyczą, podejmowanie działań na
żądanie tej osoby (nie dotyczy reklamacji):
^ jedna informacja wydana w ciągu roku kalendarzowego lub w przypadku uzasadnionego żądania
(np. zmiana danych)
^ każda kolejna informacja wydana w ciągu roku lub jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są
ewidentnie nieuzasadnione
Sporządzenie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
^ jedna kopia wydana w ciągu roku kalendarzowego
^ za każdą kolejną kopię wydaną w ciągu roku kalendarzowego

tryb pobierania
opłaty/prowizji
-

OPŁATY I PROWIZJE

za każdy dokument

5,00 zł

0,00 zł

10,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
za każdą dyspozycję

15,00 zł
50,00 zł

za każde zaświadczenie
jednorazowo

0,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
10,00 zł

za każdą realizację

2,00% (kwoty przekazywanej) min. 20,00 zł

za każdą zbiorczą
informację

40,00 zł (w tym VAT 23%)

za każde udzielenie
informacji

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.

za każdą przekazaną
informację

40,00 zł (w tym VAT 23%)

za każde udzielenie
informacji

0,00 zł
100,00 zł (w tym VAT 23%)

za każdą kopię dokumentu

0,00 zł
100,00 zł (w tym VAT 23%)

