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Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych 
dla Pakietów db Konta Oszcz dno ciowego. 
 
obowi zuje od 27 kwietnia 2016 roku 

Konta Oszcz dno ciowe 

Lp. Rodzaj czynno ci/us ugi Tryb pobierania  
prowizji/op aty 

db Konto Oszcz dno ciowe 

db Konto 
Oszcz dno ciowe 

24H  / db Konto 
Oszcz dno ciowe 

Plus / db Konto 
Oszcz dno ciowe 

500 Plus 

dbNET  
wszystkie 

pakiety bez 
dbNET 

wszystkie pakiety 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1 Otwarcie oraz prowadzenie rachunku 

1.1 Otwarcie rachunku 

jednorazowo bez op aty 1.2 Prowadzenie rachunku 

1.3 Zamkni cie rachunku 

2 Wp ata na rachunek 

2.1 
Wp ata gotówkowa (wp ata wy cznie w PLN, USD, EUR, CHF 
– w pozosta ych walutach wp aty gotówkowe nie s  
realizowane) 

od kwoty bez op aty 
2.2 Uznanie z rachunków prowadzonych w DB Polska S.A. 

2.3 Uznanie z rachunków zewn trznych 

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

3.1 Wyp ata gotówkowa1) od transakcji 12,00 z  10,00 z  

3.2 
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 bankowych1) 

dodatkowa 
op ata liczona  
od nadwy ki 

powy ej kwoty 
limitu wyp aty 
gotówkowej 

ustalonego dla 
danego 

Oddzia u 

0,30% 

3.3 
Niepodj cie awizowanej wyp aty gotówki, podlegaj cej 
wcze niejszemu zg oszeniu z wszystkich typów rachunków 
bankowych1) 

od awizowanej 
kwoty 0,50% 

1) wyp aty przewy szaj ce w danym dniu  dzienny limit wyp at 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 .   

4 Polecenie przelewu 

4.1 Prowizja za realizacj  przelewu w obr bie rachunków 
prowadzonych w DB Polska S.A. od przelewu 12,00 z 1) 10,00 z 1) 

1) pierwszy przelew przez Internet w miesi cu w obr bie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A.  jest realizowany bez op at, ka dy nast pny, 
zgodnie z powy sz  op at ; 

4.2 Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego w systemie ELIXIR 

- z o onego za po rednictwem Oddzia u   

od przelewu 

12,00 z  10,00 z  - z o onego za po rednictwem db easyNET 

- z o onego za po rednictwem Teleserwisu  

- z o onego w ramach „us ugi na has o” 
Us uga nie 

jest 
dost pna 

10,00 z 1) 

4.3 Realizacja polecenia przelewu do ZUS i US 

- z o onego za po rednictwem Oddzia u   

od przelewu 12,00 z  10,00 z  - z o onego za po rednictwem db easyNET   

- z o onego za po rednictwem Teleserwisu 
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Lp. Rodzaj czynno ci/us ugi Tryb pobierania  
prowizji/op aty 

db Konto Oszcz dno ciowe 

db Konto 
Oszcz dno ciowe 

24H  / db Konto 
Oszcz dno ciowe 

Plus 

dbNET  
wszystkie 

pakiety bez 
dbNET 

wszystkie pakiety 

 1. 2. 3. 4. 5. 

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

od przelewu 

20,00 z  

- dla kwot poni ej 1 mln z  40,00 z  

4.5 Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale), 
pobierana dodatkowo do op aty za przelew2) 12,00 z  10,00 z  

4.6 Realizacja przez Bank polecenia przelewu zwi zanego z 
dyspozycj  wypowiedzenia umowy/rachunku bankowego3) 12.00 z  10,00 z  

1) dotyczy Klientów, którzy podpisali "Umow  o realizacj  zlece  na has o" oraz posiadaj cych pakiet db Elite 
2) nie dotyczy przelewów w obr bie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A. 
3) op ata nie jest pobierana w przypadku gdy saldo likwidowanego rachunku jest mniejsze ni  20,00 z  

5 Zlecenia sta e 

5.1 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o sta ej kwocie w 
Oddziale, Internecie i Teleserwisie 

od ka dego 
zlecenia 12,00 z  10,00 z  

5.2 Realizacja lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie (wycofane z oferty) 

- z o onego za po rednictwem Oddzia u od ka dego 
zlecenia 12,00 z  10,00 z  

5.3 Odwo anie zlecenia sta ego od ka dego 
zlecenia 12,00 z  10,00 z  

5.4 Realizacja zlecenia sta ego 

- z o onego za po rednictwem Oddzia u 
Uwaga: nie pobiera si  op aty za realizacj  zlecenia sta ego w 
obr bie Banku od zlecenia 12,00 z  10,00 z  
- z o onego za po rednictwem db easyNET 

- z o onego za po rednictwem Teleserwisu 

5.5 Z o enie w Oddziale przelewu z odroczon  data p atno ci  
Uwaga: op ata dodatkowa do op aty za przelew. od przelewu 12,00 z  10,00 z  

6 Polecenie zap aty 

6.1 
Obci enie rachunku d u nika kwot  wynikaj c  z 
otrzymanego przez Bank polecenia zap aty i przekazanie 
rodków pieni nych do banku wierzyciela 

od polecenia 
zap aty 

12,00 z  10,00 z  

6.2 
Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zap aty 
z banku wierzyciela z powodu braku rodków na rachunku 
d u nika 

bez op aty 

6.3 
Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zap aty 
z banku wierzyciela z powodów innych ni  wymienione w 
punkcie 6.2 

bez op aty 

6.4 

Przyj cie od d u nika pojedynczego odwo ania polecenia 
zap aty, je eli zosta o z o one w terminie: 
- 56 dni kalendarzowych od dnia dokonania obci enia 
rachunku bankowego - w przypadku, gdy d u 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 u ników 

12,00 z  10,00 z  

Us ugi nieuwzgl dnione w cz ci dotycz cej db Konta Oszcz dno ciowego i mo liwe do zrealizowania przez Bank realizowane s  na zasadach 
okre lonych w Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych. 
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Godziny graniczne przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu 
roboczym 

Rodzaj czynno ci/us ugi 

Kana  
Oddzia  

Teleserwis db easyNET db powerNET Dyspozycje papierowe 
Dyspozycje wprowadzone  
do systemu bankowego  

w Oddziale w dniu przyj cia 
1. 2. 3. 4. 5. 

Przelewy krajowe w PLN 

Przelew zwyk y (ELIXIR) 

12:30 

15:00 15:00 15:00 15:00 

Przelewy SORBNET 15:30 15:30 15:30 15:30 

Przelewy ZUS i podatku 

w godzinach pracy Oddzia u 

18:00 18:00 18:00 
Przelewy mi dzy rachunkami  
w DB Polska na nr 
rozliczeniowy 188 

19:00 19:00 19:00 

Przelewy mi dzy rachunkami  
w DB Polska na nr 
rozliczeniowy 191 

w godzinach pracy Oddzia u  20:003) 

Przelewy w obrocie dewizowym 
Przelew wys any poza EOG1)  

12:30 13:00 13:00 
13:00 13:00 

Przelew wys any do EOG w 
walucie jednego z krajów EOG1)  14:00 14:00 

Przelew europejski wys any2)  niedost pne niedost pne niedost pne 15:00 15:00 
1) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polsk ) oraz Islandi , Norwegi  i Liechtenstein 
2) Przelew w walucie EUR wysy any do banku b d 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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