
 
 

 
ESBANK Bank Spółdzielczy – Karty do  rachunków oszczędnościowych w EUR/USD/GBP 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opłata niepobierana do 31 grudnia 2018 roku włącznie  

2. Lista bezpłatnych bankomatów dostępna na stronie internetowej ESBANKU w zakładce placówki i bankomaty. 

3.  Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat  w POS. 

4. Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

    

 

 

 

 

karty do rachunków 
oszczędnościowych w 
EUR/GBP/USD 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 
Karty z funkcją zblizeniową Mastercard do 

rachunków oszczędnosciowych w EUR/USD/GBP 

1. 
 
Obsługa karty płatniczej1  

 
miesięcznie za 

każdą kartę 

 
1 EUR/1,5 USD/ 1GBP 

2. 

Wypłata gotówki: 
a) w bankomatach SGB oraz we wskazanych 

bankomatach BPS S.A.2 i zrzeszonych 
Banków Spółdzielczych 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu 
terminala POS3) 

c) w bankomatach innych, niż wskazane 
w pkt. a) 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w 
pkt. b) (przy użyciu terminala POS3) 

e) w bankomatach za granicą (poza 
terytorium państw członkowskich EOG4) 

 
 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
naliczana od 

wypłacanej kwoty 

 
 

bez opłat 
 

1 EUR/ 1 USD/ 1GBP 
 

1,5 EUR/ 2 USD/ 1GBP 
 

3% min. odpowiednio 1,5 EUR/ 2 USD/ 1GBP 
 

3% min. odpowiednio 1,5 EUR/ 2 USD/ 1GBP 
 

3. 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych (na terytorium innego państwa 
członkowskiego EOG4) 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
naliczana od 

wypłacanej kwoty 

 
 

3% min. odpowiednio 1,5 EUR/ 2 USD/ 1GBP 
 

4. 
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back  za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

 
0,5 EUR/ 0,5 USD/ 0,5 GBP 

 

5. Wydanie nowego numeru PIN1 za każdy numer 
PIN 1,5 EUR/ 2 USD/ 1GBP 

6. 
Zmiana PIN w bankomatach:  

a) banków SGB 
b) innych, niż wskazanych w pkt. a) 

za każdą zmianę 
 

1 EUR/ 1 USD/ 1 GBP 
1,50 EUR/ 2 USD/ 1 GBP 

7. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
a) banków SGB 
b) innych, niż wskazanych w pkt .a) 

za każde 
sprawdzenie 

0,25 EUR/ 0,30 USD/ 0,20 GBP 
1 EUR/ 1 USD/ 1 GBP 

8. 

Sporządzenie zastawienia transakcji 
płatniczych. Przesyłane do Klienta: 
a) w formie elektronicznej 
b) w formie papierowej listem zwykłym1 

 
miesięcznie 

 
 

bez opłat 
0,50 EUR/ 0,60 USD/ 0,40 GBP 

 

9. 

Transakcja bezgotówkowa: 
a) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
b) dokonywana poza terytorium państw 
członkowskich EOG4; 
c) transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych ( na terytorium innego 
państwa członkowskiego EOG4) 

 

bez prowizji 
 

bez prowizji 
 

bez prowizji 

Taryfa prowizji  i opłat bankowych 
w ESBANKU Banku Spółdzielczym 
 
Załącznik nr 28 do Taryfy  
 
Obowiązuje od 28.08.2018 roku 

 


