TARYFA OPŁAT *OBOWIĄZUJE Z DNIEM 1 sierpnia 2018r.
KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE/CZEKOWE

PRZELEWY

Opłata miesięczna
Stan konta poniżej wymaganego minimum
Wstrzymanie transakcji (wliczając transakcje ACH)
Zwrot zdeponowanego czeku (NGCH)

$0.00
$0.00
$20.00
$15.00

Przelew krajowy (kwota do $10,000)
Przelew krajowy ($10,000.01 lub więcej)
Przelew międzynarodowy6 (do $10,000), USD
Przelew międzynarodowy6 (powyżej $10,000), USD

$25.00
$30.00
$35.00
$45.00

Zwrot wystawionego czeku/transakcji ACH (NSF)

$20.00

Przelew międzynarodowy6 (do $10,000), FX7

$20.00

Opłata za dozwolone przekroczenie stanu konta czekowego
Czek bankowy
Czek potwierdzony

$20.00
$0.00
$0.00

Przelew międzynarodowy6 (powyżej $10,000), FX7
Zlecenie zmiany danych przelewu
Inkaso przelewu krajowego/międzynarodowego

$30.00
$25.00
$0.00

Inkaso czeku zagranicznego

$50.00

USŁUGI DODATKOWE

Książeczka czekowa
cena uzależniona jest od wybranego stylu
Czeki tymczasowe
Konto nieaktywne (miesięcznie -brak aktywności przez 2 lata)
Nieaktualny adres (opłata miesięczna)
Automatyczny transfer z konta oszczędnościowego lub MM 1
Konto świąteczne/wakacyjne/”Goal”: wypłata przedterminowa
Konta IRA: przelewy wychodzące i przeniesienie konta
Karta Debetowa
Karta Debetowa – anulowanie cyklicznej płatności

$0.00
$20.00
$5.00
$5.00
$0.00
$0.00
$0.00
$25.00

Połączenie wyciągów z konta (Householding)
Zlecenie pieniężne (do kwoty $1000 każde)
Transakcja Intell-A-Check
Wymiana bilonu (Członkowie PSFCU)
Wymiana bilonu (Pozostałe osoby)
Usługi notarialne (pod warunkiem dostępności)
Dostęp komputerowy (w oddziale)
Wymiana obcej waluty

$0.00
$2.00
$10.00
7%
12%
$0.00
$0.00
$15.00

SKRYTKI BANKOWE4

USŁUGI ELEKTRONICZNE
Bankowość internetowa
Internetowa płatność rachunków
Internetowa płatność rachunków – płatność przyspieszona
Bankowość mobilna
Mobilna płatność rachunków
Kopia wyciągu z konta (24 miesiące dostępne)
Kopia zapłaconego czeku (24 miesiące dostępne)
Transfer A2A (wychodzący)

$0.00
$0.00
$20.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Koszty wynajmu rocznego
3”x5”x21”
5”x5”x21”
10”x10”x21”
Spóźniona opłata
Opłata za zgubienie klucza
Opłata za wyważenie zamka

$40.00
$45.00
$99.00
$25.00
$25.00
$200.00

Transfer A2A (wpływający)

$0.00

USŁUGI ARCHIWALNE

Wydanie karty ATM/debetowej

$0.00

Kopia zapłaconego czeku

$5.00

Automatyczna wpłata na konto

$0.00

Kopia dokumentu

$5.00

$0.00

Usługa ekspresowa (dopłata do opłaty standardowej)

$2.00

$0.00

Usługi w trybie regularnym są zakończone do 5 dni roboczych. Usługi
ekspresowe są zakończone do 2 dni roboczych.

Wpłaty w bankomacie
Wymiana karty ATM/debetowej (w trybie normalnym)
Zwrot transakcji w internetowej płatności rachunków

3

2

$22.00

KONTA BIZNESOWE

KARTY KREDYTOWE VISA®

Obsługa konta czekowego

Informacje dotyczące opłat kart kredytowych Visa, z wyjątkiem
usług archiwalnych, znajdują się w broszurce „Application and
Solicitation Disclosure”.

Standardowe konto czekowe
$0.00
Biznes. konto czekowe plus
$10.00
(miesięcznie -średnie dzienne saldo < $10,000)
Biznes. konto czekowe plus (średnie dzienne saldo $10,000+)
$0.00
Konto czekowe dla organizacji non-profit
$0.00
Opłata za transakcję
$0.00
Autoryzacja księgowego do konta przez Internet
$0.00
Używanie plików w formacie Quicken, MS Money OFX i QIF
$0.00
Zdalne depozyty
cena uzależniona jest od wybranego planu
Realizacja płatności kartą kredytową cena uzależniona jest od wybranego planu
Automatyczny transfer z konta oszczędnościowego lub MM 1
$10.00
*Opłaty pobierane są od każdej transakcji z wyjątkiem pozycji wyszczególnionych. Wszystkie opłaty za powyższe usługi są ważne w dniu publikacji tabeli; jednocześnie
zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłat za uprzednim powiadomieniem. Opłaty i prowizje dotyczące naszych produktów kredytowych są przedstawione w czasie
1
ubiegania się o pożyczkę. Po dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod bezpłatnym numerem 1.855.PSFCU.4U (1‐855‐773‐2848).
Auto Transfer pozwala na uzupełnienie deficytu na koncie czekowym, poprzez przelew funduszy z połączonego konta oszczędnościowego lub konta typu Money
2
3
Market. Opłata za usługę ekspresową wynosi do $50 w granicach USA; koszt doręczenia poza granicami USA zależy od adresu odbiorcy. To jest opłata dodatkowa
4
5
6
do opłaty za zwrot wystawionego czeku/ ACH transakcji. Obowiązują podatki stanowe stanu Nowy Jork. Nie dotyczy promocji. Dodatkowa opłata $35 może zostać
doliczona, jeżeli bank docelowy nie jest bankiem zrzeszonym. Dokładna opłata za przelew będzie podana przed wysłaniem przelewu. 7 Wymiana walut.

