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Zasady pobierania przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku prowizji i opłat
§ 1.
„Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wąchocku” zwana dalej Taryfą
ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego,
zwanego dalej Bankiem.
§2
Opłaty i prowizje pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia , w którym Klient złożył dyspozycję wykonania
usługi;
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
§ 3.
Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat
bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
§ 4.
W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz
„od...do...” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych
granicach.
§ 5.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy
stanowią inaczej.
§6
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach
ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji
dokonywanych w obrocie dewizowym.
§7
Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty
i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy
wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
§8
W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji
stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego
NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.
§9
Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
§ 10
Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych
kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
§ 11
Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie
zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
§ 12
Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne
postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąchocku
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Rozdział I. Taryfa prowizji i opłat dla Klientów instytucjonalnych (osób

prawnych podmiotów gospodarczych, rolników, jst, fundacji
i stowarzyszeń)
Tab. 1 Rachunki bankowe
Lp.
1.

2.

Tryb
pobierania

Tytuł
Otwarcie rachunku:
a) bieżącego
b) pomocniczego
c) dodatkowego (wyodrębnione środki,
VAT)
d) lokaty terminowej
a) Prowadzenie rachunku bieżącego ¹
i pomocniczego dla:
- podmiotów gospodarczych,
- rolników,
- jednostek ,organizacji nie posiadających
osobowości prawnej, fundacji,
- organizacji pożytku publicznego,
- rachunki VAT
- jednostek samorządu terytorialnego

bez
bez
bez
bez
bez

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

a) Likwidacja rachunków: bieżącego ,
pomocniczego, dodatkowego (na wniosek
posiadacza):
- podmiotów gospodarczych,
- rolników,
- jednostek organizacji. nie posiadających
osobowości prawnej, fundacji,
- organizacji pożytku publicznego,

jednorazowo

30,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
w drodze przetargu lub negocjacji

bez opłat

b) lokat terminowych
Wydanie pojedynczych blankietów czekowych
Wpłaty gotówkowe na rachunki ² prowadzone
w BS :
a) dokonywane przez klientów nie
będących ich posiadaczami,
b) dokonywane przez ich posiadaczy( o ile
umowa nie stanowi inaczej):
- podmiotów gospodarczych
- rolników;
- jednostek organizacji nie posiadających
osobowości prawnej, fundacji,
- organizacji pożytku publicznego
- jednostek samorządu terytorialnego
6.

25,00 zł
2,00zł.
5,00 zł

w drodze przetargu lub
negocjacji

- jednostek samorządu terytorialnego

4.
5.

opłat
opłat
opłat
opłat
opłat

5,00 zł

c) lokat terminowych
3.

Stawka

za sztukę

1,00 zł
0,5%min 3,00 zł, max 300,00 zł

od kwoty
0,2% min 3,00 zł max 300,00 zł
bez opłat
0,1% min 2,00 zł max 100,00 zł
bez opłat
w drodze przetargu lub negocjacji

,

Wypłaty gotówkowe z rachunków: ², ³
a)prowadzonych w BS ( o ile umowa nie
stanowi inaczej):
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- podmiotów gospodarczych,

od kwoty

0,2% min 5,00 zł

- rolników;
- jednostek organizacji nie posiadających
osobowości prawnej, fundacji, org poż
publicznego

0,2% min 3,00 zł max 300,00 zł

od kwoty
0,1% min 2,00 zł max 100,00 zł

w drodze przetargu lub negocjacji

- jednostek samorządu terytorialnego
b) prowadzonych przez inne banki,

od kwoty

0,5% min 5,00 zł

7.

Potwierdzenie czeku

od czeku

10,00 zł

8.

Realizacja polecenia przelewu :
- na rachunki prowadzone w BS ,
- na rachunki prowadzone w innych
Bankach,
-natychmiastowego na rachunki prowadzone
w innych Bankach systemem BlueCash
(maksymalna kwota 20 tys.zł,)
- z lokat terminowych na rachunek
prowadzony w innym banku,
- z rachunków podmiotów gospodarczych
lub rolników na rachunki oszczędność. –
rozlicz. (ROR -konto i avista) i odwrotnie
w ramach rachunków tego samego
Klienta ( dot. także współposiadaczy
rachunków oraz wspólników spółek).

za przelew

Bez opłat

za przelew
za przelew

4,00 zł

9.
10.
10.1
10.1.1
10.1.2
10.2
10.2.1
10.2.2
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.4
10.4.1
10.4.2
10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.6
10.6.1

10.6.2

Realizacja zleceń płatniczych w systemie
SORBNET
Przelewy zagraniczne
Polecenie przelewu SEPA
W placówce Banku
W systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu SWIFT w EURO w
5)
ramach EOG
W placówce Banku
W systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu w walucie obcej
5)
(wysłane do banków krajowych)
W placówce Banku
W systemie bankowości internetowej
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy
5)
rachunkami w Grupie BPS
Polecenie wypłaty
W placówce Banku
W systemie bankowości internetowej/mobilnej
Realizacja przelewu walutowego otrzymanego
Z banków krajowych
Z banków zagranicznych w ramach EOG w
walucie EURO
Z banków zagranicznych w ramach EOG w
innej walucie niż EURO
Z banków zagranicznych spoza EOG
Dodatkowe opłaty za przelewy:
Realizacja polecenia przelewu w trybie
pilnym(dostępne dla waluty
EUR,GBP,USD,PLN)
Realizacja polecenie przelewu z opcją OUR

15,00 zł
za przelew
10.00 zł

za przelew
4,00 zł

za przelew

30,00 zł

za przelew
za przelew

20zł
15zł

za przelew
za przelew

30zł
20zł

za przelew
za przelew

0,2%min 30zł.max300zł
0,2%min.30zł max.200zł.
10zł.

za przelew

0,2%min.30zł.max.200zł
0,2%min.30zł max.200zł.
20zł.

za przelew

0 zł
20zł
20zł

za przelew

110zł

za przelew

90zł
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10.6.3

10.6.4

10.6.5

10.6.6

11.

12.
13.

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego
przekazu wykonane na wniosek Posiadacza
rachunku
Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza
rachunku(opłata pobierana ze zwracanej
kwoty przekazu)
Zlecenie poszukiwania
przelewu/postepowanie wyjaśniające
6)
wykonane na zlecenie Klienta
Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia
potwierdzającego wykonanie przekazu w
obrocie dewizowym
Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia
dokonanego przelewu w dniu realizacji
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Zastępcza obsługa innych banków
Dokonywanie blokady środków na rachunku
(bez opłaty gdy zabezpiecza kredyt w BS)

14.

Realizacja tytułu wykonawczego²

15.

Wystawienie tytułu wykonawczego

16.

Przyjęcie weksla i czeku do inkasa

17.
18.
19.

Rejestracja zleceń stałych
Modyfikacja/odwołanie zleceń stałych
Odrzucenie zlecenia stałego z powodu braku
środków
Realizacja zleceń stałych
Rejestracja polecenie zapłaty
Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty
Realizacja polecenia zapłaty
Odrzucenie polecenia zapłaty powodu braku
środków
Wysyłanie wezwań(monitów) do zapłaty oraz
upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu
w rachunku

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek
posiadacza

29.

110 zł + koszty banków
trzecich

od transakcji

0,15% min.20zł.max
100zł

za zlecenie

110zł + koszty banków
trzecich

za zaświadczenie

Za sporządzenie odpisu:
a) wyciągu bankowego,
b) jednego dowodu do wyciągu
c) karty analitycznej:
- za okres do 12 m-cy
-za każdy m-c powyżej 12 m-cy

20zł

za potwierdzenie

5,00 zł

od kwoty

0,7% min 5,00 zł

od blokady

10,00 zł

Za każdą
wyegzekwowaną
kwotę

0,5% min 30,00 zł max
100,00 zł

za tytuł
jednorazowo

30,00 zł
15,00 zł

od zlecenia
od zlecenia
od zlecenia

5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł

od zlecenia
od zlecenia
od zlecenia
od polecenia
od polecenia

4,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
4,00 zł
5,00 zł

od monitu

30,00 zł

za zmianę

15,00 zł

Wyciąg z rachunku bankowego:
- odbierany w jednostce BS
- udostępniony w systemach bankowości
elektronicznej
- wysyłany w formie papierowej listem
zwykłym (1raz w miesiącu)
- wysłany pocztą listem zwykłym,(częściej niż
1 raz w miesiącu)
- wysłane listem poleconym,

28.

od transakcji

0 zł
0 zł
0zł
za przesyłkę

8,00 zł

za przesyłkę

12,00 zł

za dokument

10,00 zł
5,00 zł

za dokument
za dokument

15,00 zł
5,00 zł

Potwierdzenie stanu środków na rachunku na
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wniosek Klienta
30.

Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie
należności innego banku

za potwierdzenie

20,00 zł

za pełnomocnictwo

50,00 zł

za zaświadczenie

35,00 zł

za historię

30,00 zł

31.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku

32.

Historia rachunku za rok bieżący

33.

Historia rachunku za lata ubiegłe (za 1 rok)

za historię

30,00 zł

34.

Wydanie opinii o rachunku klienta na jego
wniosek lub za jego zgodą

za opinię

40,00 zł

35.

Za spowodowanie debetu lub przekroczenie
limitów w rachunkach

za przekroczenie
kwoty 10,00 zł

25,00 zł

za operację

10,00 zł

36.

Ustanowienie/Zmiana/Odwołanie
pełnomocnika

37.

Telefoniczne udzielenie informacji o
wysokości salda na rachunku na hasło

miesięcznie
5,00 zł

¹ Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego pobierane są bezgotówkowo pierwszego dnia
roboczego miesiąca. Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Pobrana
opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku.
² Opłaty pobierane są z rachunków w dniu dokonania operacji .
³ Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000 zł należy awizować przynajmniej 1 dzień
przed dokonaniem wypłaty.
4
Prowizje pobiera się od Banku zlecającego obsługę kasową

5 niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.10.6.2, w przypadku opcji kosztowej „OUR”
6 opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku
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Tab.2 Bankowość internetowa EBO
Tytuł

Lp.

Tryb
Pobierania

Stawka

1.

Aktywacja i udostępnianie systemu

0 zł

2.

Dostęp do systemu

0 zł

3.

Powtórne generowanie loginu lub certyfikatu

4.

Realizacja przelewu:

za login lub
certyfikat

10,00 zł

0 zł

a) na rachunkach w BS:
za przelew

1,50 zł

b) na rachunki w innych Bankach
c) natychmiastowego na rachunki prowadzone w
innych Bankach systemem BlueCash
(maksymalna kwota przel. 20 tys.zł)

10,00zł

Generowanie kodów
a) w formie SMS

każdorazowo

b) w formie aplikacji Ebo Token/ ebo Token Online

miesięcznie

10,00 zł.

6.

Zablokowanie dostępu

25,00 zł

7.

Odblokowanie dostępu

za
zablokowanie
za
odblokowanie

8.

Zmiana osób uprawnionych do korzystania
z systemu, podpisywanie i zatwierdzanie
przelewów
Informacja o zmianie salda, potwierdzenie
wykonania przelewu w formie SMS

5.

9.

0,20 zł

12,00 zł
5,00 zł

za zmianę
każdorazowo

0,50 zł

10.

Usługa informatyczna w siedzibie Klienta

za wizytę

50,00 zł

11.

Zamiana okresu wydruków wyciągów
(z miesięcznego na dzienny lub odwrotnie)

za zmianę

50,00 zł

Wycofanie przelewu na zlecenie Klienta

za storno

10,00 zł

12.

* jeżeli karta kodów wydawana jest jedna dla konta firmowego i prywatnego pobiera się zawsze opłatę wyższą
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Tab. 3 Karty płatnicze Debetowe Business VISA
Tytuł

Lp.

Tryb
pobierania

Stawka
bez opłat

1.

Wydanie nowej karty

2.

Wznowienie pierwszej karty

3.

każdorazowo

10,00 zł

4.

Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do
rachunku.
Wydanie duplikatu karty

każdorazowo

10,00 zł

5.

Opłata za posiadanie karty

miesięczna

5,00 zł

6.

Wypłaty gotówki:
1) we wskazanych bankomatach Grupy
BPS i innych bankach krajowych oraz
terminalach POS zgodnie z zawartymi
umowami
2) w innych bankomatach w kraju
3) w bankomatach akceptujących kartę za
granicą w ramach EOG w walucie
EURO
4) w bankomatach akceptujących kartę za
granicą w ramach EOG w walucie obcej
innej niż EURO oraz poza EOG
5) w punktach akceptujących kartę w kraju

0 zł

bez opłat
od transakcji

od transakcji

3% min.6 zł.

od transakcji
3% , min. 6 zł.
od transakcji

3%, min.10 zł.

od transakcji

3%, min.10 zł.

6) w punktach akceptujących kartę za

od transakcji

3%, min.10 zł.

7) granicą
8) w placówkach Poczty Polskiej
9) w usłudze cash back

od transakcji
od transakcji
od transakcji

3%, min.10 zł.
2 zł.
0,5% min 4,00 zł

7.

Płatność w kasach Zrzeszenia BPS SA

od kwoty

8.

Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego
(dostępnych środków w bankomacie)

za operację

3,00 zł

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na
wniosek użytkownika
Zmiana danych użytkownika karty

za operację

8,00 zł

za zmianę

6,00 zł

Zmiana limitów transakcji
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN
na wniosek użytkownika

za zmianę

5,00 zł
10,00 zł

Czasowa zablokowanie/odblokowanie karty
Odblokowanie usługi 3D Secure na wniosek
Klienta
Odblokowanie/zablokowanie dostępu do portalu
www.kartosfera.pl
Awaryjna wypłata gotówki zagranicą po utracie
kart
Awaryjne wydanie karty VISA Business za
granica po utracie karty
Zastrzeżenie karty

za operację
za operację

10,00 zł
5,00 zł

za operację

5,00 zł

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

za operację

za operację
1000,00 zł
za kartę
za operację

1500,00 zł
10,00 zł
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Tab.5 Kredyty i gwarancje bankowe
Lp.

Tytuł

1.

Za rozpatrzenie wniosku tzw. opłata
przygotowawcza

2.

Przyznanie/Odnowienie/Podwyższenie
kwoty kredytu obrotowego na działalność
gospodarczą:
- w rachunku bieżącym¹,
- w rachunku kredytowym:
dla 12 miesięcznego okresu kredytowania,
dla 24 miesięcznego okresu kredytowania,
dla 36 miesięcznego okresu kredytowania

3.

Tryb
pobierania
jednorazowo od kwoty
wnioskowanego kredytu

od kwoty kredytu/podwyższenia

od kwoty kredytu/podwyższenia
od kwoty kredytu/podwyższenia
od kwoty kredytu/podwyższenia

Stawka
0,1% min 150 zł,
max 300 zł .

1,5% -2,5 min 200 zł
1,8%- 2,5% min 200 zł
2,1% min 200 zł
2,2% min 200 zł

Przyznanie/Podwyższenie kwoty kredytu
inwestycyjnego na działalność gospodarczą :
- dla 60 miesięcznego okresu kredytowania
- dla okresu kredytowania powyżej 60 miesięcy

od kwoty kredytu/podwyższenia
od kwoty kredytu/podwyższenia

2%-3% min 200 zł
2,5%-5% min 200 zł

od kwoty kredytu

10.

Kredytowa linia hipoteczna na działalność
gospodarczą
Przyznanie/Odnowienie/Podwyższenie
kwoty kredytu obrotowego dla rolników:
- w rachunku bieżącym,
- w rachunku kredytowym:
dla 12 miesięcznego okresu kredytowania,
dla 24 miesięcznego okresu kredytowania,
dla 36 miesięcznego okresu kredytowania
Przyznanie/Podwyższenie kwoty kredytu
inwestycyjnego dla rolników:
- dla 12 miesięcznego okresu kredytowania,
- dla 24 miesięcznego okresu kredytowania,
- dla 36 miesięcznego okresu kredytowania,
- dla 48 miesięcznego okresu kredytowania,
- dla 60 miesięcznego okresu kredytowania
- dla 120 miesięcznego okresu kredytowania
Za gotowość finansową kredytów w rachunkach
bieżących/ prowizja rekompensacyjna
Zmiana postanowień umowy na wniosek Klienta
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym
Banku
Wydanie promesy udzielenia kredytu

11.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu

od kwoty prolongowanej

12.

Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia,
opinii, informacji

za zaświadczenie/opinię

40 zł

13.

Wydanie zaświadczenia o zdolności kredytowej
klienta
Sporządzenie historii kredytu na wniosek
Kredytobiorcy
Za wydanie dodatkowego odpisu umowy
kredytowej i duplikatu harmonogramu
Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów)
oraz wezwań do dostarczenia określonych w
umowie kredytowej dokumentów²
Za wystawienie tytułu wykonawczego lub
dokumentu mającego moc takiego tytułu

za zaświadczenie

100 zł

za historię

50 zł

za opis/duplikat

30 zł

4.
5.

6.

7.
8.
9.

14.
15.
16.

17.

1,5% -2,5% min 200 zł

od kwoty kredytu/podwyższenia

1,5%-2,5% min 50 zł

od kwoty kredytu/podwyższenia

1,8% min 50 zł
2% min 50 zł
2% min 50 zł

od kwoty kredytu/podwyższenia
od kwoty kredytu/podwyższenia

od kwoty kredytu/podwyższenia

miesięcznie

1,8% min 50 zł
2% min 50 zł
2,5% min 50 zł
3% min 50 zł
3,5% min 50 zł
4% min 50 zł
0,2%. kwoty

za aneks
jednorazowo

200 zł
50,00 zł

od kwoty kredytu/podwyższenia
od kwoty kredytu/podwyższenia
od kwoty kredytu/podwyższenia
od kwoty kredytu/podwyższenia
od kwoty kredytu/podwyższenia

od kwoty przyrzeczonej

0,2% min 150 zł
max 500,00 zł
1,5% min 100 zł

za monit
40 zł
za tytuł/dokument
100 zł
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18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

Za telefoniczne zawiadomienie o nie
wywiązywaniu się Klienta z warunków zawartych
w umowie
Zezwolenie za wykreślenie z hipoteki
Wydanie zezwolenia za zwolnienie części
nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz
Banku z tytułu udzielonego i nie spłaconego
kredytu lub niewygasłej gwarancji/poręczenia
Przegląd Księgi Wieczystej nieruchomości, jeżeli
Klient nie przedstawił do wniosku aktualnego
odpisu z Wydziału Ksiąg Wieczystych ( dotyczy
przypadków, gdy Księga Wieczysta prowadzona
jest w wersji elektronicznej)
Za zwolnienie z zastawu, za wydanie zgody na
dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu przewłaszczonego przez Bank
Za przygotowanie i przekazanie do BIK i MIG BR
wniosku Klienta o usunięcie jego danych z baz
BIK i MIG BR przed upływem określonym w
art.105a ust.4 Prawa bankowego
Za udzielenie gwarancji lub poręczenia:
-za czynności przygotowawcze

za zawiadomienie

10 zł

za zezwolenie

30 zł

za zezwolenie

100 zł

od każdej Księgi
Wieczystej

50 zł

za zwolnienie/zgodę
30 zł
za wniosek
50 zł

od kwoty gwarancji lub
poręczenia

0,5% - 3%

-w zależności od okresu trwania gwarancji lub
poręczenia

za każdy rozpoczęty
kwartał od kwoty
gwarancji / poręczenia

25.

Podwyższenie kwoty gwarancji, poręczenia

od kwoty gwarancji /
podwyższenia

0,5%

26.

Za wydanie zgody na wypłatę odszkodowania
scedowanego na Bank z tyt. ubezpieczenia rzeczy
stanowiących zabezpieczenie kredytu
Za nieterminowe doręczenie polisy
ubezpieczeniowej celem dokonania cesji praw z
polisy na Bank ( 14 dni po terminie ważności
ostatniej polisy)
Za zmianę zabezpieczenia kredytu
Za restrukturyzację zadłużenia na wniosek
Kredytobiorcy w formie aneksu
Zawarcie ugody z BS

za zgodę

30 zł

27.

28.
29.
30.

jednorazowo
za zmianę
od kwoty
od kwoty

0,5% - 3%

30 zł
150 zł
1,5% min 200 zł
3% min 200 zł

1

Prowizja od kredytów na okres dłuższy niż 12 m-cy pobierana jest rocznie (każdego roku)
² Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłane upomnienie/wezwanie/monit do Kredytobiorcy,
Poręczycieli i innych Osób związanych daną umową kredytową
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Rozdział II. Taryfa prowizji i opłat dla Klientów indywidualnych
Tab. 1 Rachunki bankowe oszczędnościowe
Lp.
1.

2.

Tytuł
Otwarcie rachunku:
Oszczędnościowo – rozliczeniowego :
- ROR
- ROR Student,
- ROR Junior,
- ROR Senior,
- oszczędnościowego KONTO EFEKT,
-płatnego na każde żądanie potwierdzone
książeczką oszczędnościową
- oszczędnościowego terminowego
potwierdzonego książeczką oszczędn.
- lokaty oszczędnościowo - terminowej
- podstawowego rachunku płatniczego
Prowadzenie rachunku :
oszczędnościowo-rozliczeniowego:
- ROR ¹
- ROR Student,
- ROR Junior,
- ROR Senior :
do 12-miesięcy od założenia
powyżej 12 miesięcy
- oszczędnościowego KONTO EFEKT,
- płatnego na każde żądanie potwierdzon.
książeczką oszczędnościową
- oszczędnościowego terminowego
potwierdz. książeczką oszczędnościową,
- lokaty oszczędnościowo terminowej,
- podstawowego rachunku płatniczego

3.

4.
5.

Tryb
pobierania

Likwidacja rachunków:
oszczędnościowo-rozliczeniowego:
- ROR
- ROR Student,
- ROR Junior,
- ROR Senior,
- oszczędnościowego KONTO EFEKT,
- płatnego na każde żądanie potwierdzon.
książeczką oszczędnościową
- oszczędnościowego terminowego
potwierdz. książeczką oszczędnościową,
- lokaty oszczędnościowo terminowej,
- podstawowego rachunku płatniczego
Wydanie pojedynczych blankietów czekowych
Wpłaty na rachunki i wypłaty z rachunków:
oszczędnościowo-rozliczeniowych: ¹
- ROR
- ROR Student,
- ROR Junior,
- ROR Senior,

Stawka

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie

5,00 zł
4,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

za likwidację
za likwidację
za likwidację
za likwidację
za likwidację

20,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

za likwidację

bez opłat

za likwidację
za likwidację
za likwidację
za sztukę

bez opłat
bez opłat
bez opłat
1,00 zł

od kwoty

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
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- płatnych na każde żądanie potwierdzon.
książeczką oszczędnościową
- oszczędnościowych terminowych
potwierdz. książeczką oszczędnościową,
- lokaty oszczędnościowo terminowej
- podstawowego rachunku płatniczego

6.
7.

8.

Wpłaty na konto oszczędnościowe KONTO
EFEKT
Wypłaty z konta oszczędnościowego KONTO
EFEKT:
- pierwsza
- kolejne

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
w miesiącu
bez opłat
0,7% od kwoty minimum
10,00 zł

Realizacja polecenia przelewu z rachunku:
oszczędnościowo-rozliczeniowego(złożonego
w placówce BS):
- na rachunki prowadzone w BS Wąchock ²,
-na rachunki prowadzone w innych bankach
- natychmiastowego na rachunki prowadzone
w innych bankach systemem BlueCasch

bez opłat
3,20 zł

za przelew

10,00 zł.

(maksymalna kwota 20 tys.zł.)

-na rachunki podmiotów gospodarczych
lub rolników i odwrotnie w ramach
rachunków tego samego Klienta ( dot.
także współposiadaczy rachunków oraz
wspólników spółek)
- z rachunku lokat terminowych na rachunek
prowadzony w innym banku
- na cele organizacji użytku publicznego
8a

8b.
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
12
13
13.1
13.2
13.3
13.4
14
14.1

Realizacja polecenia przelewu z PRP
(podstawowego rachunku płatniczego)
-przelew natychmiastowy na rachunki
prowadzone w innych bankach systemem
BlueCash (maksymalna kwota 20 tys.zł.)
Realizacja zleceń płatniczych w systemie
SORBNET
Polecenie przelewu SEPA:
W placówce Banku
W systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu SWIFT w EUR w ramach
6)
EOG
W placówce Banku
W systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu w walucie obcej(wysłane
6)
do banków krajowych)
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy
6)
rachunkami w Grupie BPS
Realizacja przelewu walutowego
otrzymanego:
Z banków krajowych
Z banków zagranicznych w ramach EOG w
walucie EUR
Z banków zagranicznych w ramach EOG w
walucie innej niż EUR
Z banków zagranicznych spoza EOG
Dodatkowe opłaty
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek
Klienta(opłata pobierana ze zwracanej kwoty )

3,20zł

10,00 zł
bez opłat
za 5 przelewów,
dalsze przelewy za
przelew

bez opłat,
3,20 zł

4

za przelew

10,00 zł

za przelew

30,00 zł

Za przelew
Za przelew

20zł
10zł

Za przelew
Za przelew
Za przelew
Za przelew

30zł
20zł
0,2% min.30zł.max
200zł.
10zł.

Od przelewu
Od przelewu

20zł
0zł

Od przelewu

20zł

Od przelewu

20zł

Od transakcji

0,15% min.20zł,max
100zł.
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14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie
dewizowym/postępowanie wyjaśniające
7)
wykonane na zlecenie Klienta
Realizacja polecenia przelewu w trybie
niestandardowym(„pilnym”) dostępna w
EUR,USD,GBP,PLN
Realizacja polecenia przelewu z opcją
kosztową OUR
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego
polecenia przelewu, wykonane na zlecenie
Klienta
Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia
potwierdzającego wykonanie przekazu w
obrocie dewizowym
Potwierdzenie czeku
Potwierdzenia realizacji przelewu
Zlecenia stałe: z rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych:
- rejestracja,
- modyfikacja/ odwołanie
- realizacja
- odrzucenie z powodu braku środków
-podstawowego rachunku płatniczego
Polecenie zapłaty z rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych::
- rejestracja,
- modyfikacja/ odwołanie
- realizacja
- odrzucenie z powodu braku środków
-podstawowego rachunku płatniczego
Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach
Banku oraz w Grupie BPS
Telefoniczne udzielenie informacji o
wysokości salda na rachunku na hasło

Za zlecenie

110zł + koszty banków
trzecich

Za przelew

110zł

Za przelew

90zł

Za przelew

110zł + koszty banków
trzecich

Za zaświadczenie

20zł

od czeku
za potwierdzenie

10,00 zł
5,00 zł

za zlecenie

3,20 zł.
3,20 zł.
3,20 zł
5 zł
bez opłat
4
0zł. /3,20 zł.

za zlecenie

za czek

3,20zł.
3,20zł.
3,20zł
5 zł
4
bez opłat
bez opłat

miesięcznie
5,00 zł

Wyciąg z rachunku bankowego:
a) udostępniony w bankowości internetowej,
b) odbierany w jednostce BS,
c) wysyłany w formie papierowej listem
zwykłym (1 raz w miesiącu)
d) wysyłany pocztą listem zwykłym (częściej
niż 1 raz w miesiącu)
e) wysyłany pocztą listem poleconym

bez opłat
bez opłat
bez opłat
za każdą przesyłkę

6,00 zł.

za każdą przesyłkę

10,00 zł.
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Wydruk karty analitycznej

za wydruk

5,00 zł

23.

Sporządzenie historii rachunku na wniosek
Klienta:
- za każdy miesiąc roku bieżącego,
- za każdy miesiąc roku poprzedniego

za dokument
za dokument

10,00 zł
15,00 zł

24.

25.
26.

Dokonywanie blokady środków na rachunkach
z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu- za
każdą zawartą umowę:
- z BS Wąchock
- z innymi bankami

za blokadę

Potwierdzenie dokonania blokady
Ustanowienie / Zmiana / Odwołanie
pełnomocnika

za potwierdzenie
za operację

10,00 zł
150,00 zł
20,00 zł
6,00 zł
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27.

Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji na
wypadek śmierci

za dyspozycję

28.

Realizacja tytułu wykonawczego

29.

Wystawienie tytułu wykonawczego

za każdą
wyegzekwowaną
kwotę
za tytuł

30.

Wydanie opinii lub zaświadczenia na wniosek
Klienta lub za jego zgodą zaświadczenia
posiadania rachunku
Wysyłanie wezwań(monitów) do zapłaty oraz
upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu
w rachunku

za
zaświadczenie/opinię

Wpłata i wypłata gotówki z rachunków w
3
placówkach BS oraz w grupie BPS

za
wpłatę/ wypłatę

Obsługa książeczek oszczędnościowych:
- wydanie/wymiana książeczki,
- wystawienie nowej w miejsce utraconej,
- umorzenie utraconej książeczki,
- przepisanie książeczki w drodze cesji,
- przyjęcie zgłoszenia o utracie
książeczki,
- odwołanie zgłoszenia o utracie książeczki
Wydanie kserokopii umowy
Za spowodowanie debetu lub przekroczenie
limitów w rachunkach

Za operację

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach
w bankach i Spółdzielczych Kasach
Oszczędnościowo-Kredytowych osobie
poszukującej własnych rachunków:
- odbierane osobiście,
- wysłane listem poleconym
Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach
w bankach i Spółdzielczych Kasach
Oszczędnościowo-Kredytowych osobie która
uzyskała tytuł prawny do spadku od
posiadacza rachunku:
- odbierane osobiście,
- wysłane listem poleconym
5
Zmiana rodzaju rachunku

40,00 zł
0,7% min 10,00 zł max
100,00 zł
30,00 zł
35,00 zł

od monitu
30,00 zł

bez opłat
30,00 zł
30,00 zł
5,00 zł
15,00 zł

Za umowę
za każde
przekroczenie 10,00
zł

20,00 zł
20,00 zł
30,00zł
25,00 zł

za wydruk rejestru
30,00 zł,
35,00 zł

za wydruk rejestru

jednorazowo

30,00 zł,
35,00 zł
20.00 zł.

¹ Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000 zł należy awizować przynajmniej 1 dzień
przed dokonaniem wypłaty.
² Z wyjątkiem przelewów dokonywanych na rachunki bieżące prowadzone w BS związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
³ Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej
zastępczej obsługi czeków gotówkowych i książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na
każde żądanie.
4
zgodnie z ustawa z dnia 30 listopada 2016r o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art.59ie ust.2- krajowe transakcje
płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie , liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym
transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat.
5
opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłata za prowadzenie rachunku płatniczego.
6 niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.14.4 w przypadku opcji kosztowej „OUR”
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Tab.2 Bankowość internetowa EBO
Tytuł

Lp.

Tryb
Pobierania

Stawka

1.

Aktywacja i udostępnianie systemu

bez opłat

2.

Dostęp do systemu

bez opłat

3.

Powtórne generowanie loginu

za wygenerowanie

4.

Realizacja przelewu:
a) na rachunkach w BS
b) na rachunki w innych Bankach
c) natychmiastowego BlueCash(Maksymalna kwota

za przelew
za przelew
za przelew

bez opłat
1,00zł.

za 5 przelewów,
dalsze przelewy
za przelew

bez opłat

5,00 zł

jednego przelewu 20 tys.zł.)

4a.

Realizacja przelewu z PRP( podstawowego rachunku
płatniczego),

-natychmiastowego BlueCash(Maksymalna kwota jednego
przelewu 20 tys.zł.)

5.

Generowanie kodów:
a) w formie SMS
b) w formie aplikacji EBO -Token /EBO-Token email

1,00 zł

za przelew

7,00zł

każdorazowo

0,10 zł

miesięcznie

2,00zł.

6.

Zablokowanie dostępu

za zablokowanie

25,00 zł

7.

Odblokowanie dostępu

za odblokowanie

10,00 zł

8.

Zmiana osób uprawnionych do korzystania
z systemu, podpisywanie i zatwierdzanie
przelewów
Informacja o zmianie salda, potwierdzenie
wykonania przelewu w formie SMS

za zmianę

5,00 zł

każdorazowo

0,30 zł

9.

10.

Usługa informatyczna u Klienta

za wizytę

50,00 zł

11.

Wycofanie przelewu na zlecenie Klienta

za storno

10,00 zł
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Tab. 3 Karty płatnicze Visa Classic Debetowa i PayWave
Lp.

Tytuł

1.
2.
3.

Wydanie nowej karty
Wznowienie pierwszej karty
Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do
rachunku
Wydanie duplikatu karty

4.
5.

6.

Opłata za posiadanie karty – od każdej karty
wydanej do rachunku:
ROR,
Student,
Junior,
Senior
Wypłaty gotówki:
1) we wskazanych bankomatach Grupy
BPS i innych bankach krajowych oraz
terminalach POS zgodnie z zawartymi
umowami
2) w innych bankomatach w kraju:

Tryb
pobierania

za wydanie/
wznowienie
za wydanie

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

miesięczna
3,00 zł
3,00 zł,
3,00 zł
3,00 zł
bez opłat

a) z PRP (podstawowego rachunku
płatniczego)

Za 5 wypłat w m-cu
kalendarzowym,
Każda kolejna
wypłata w m-cu
kalendarzowym

b) z pozostałych rachunków

za wypłatę

3) zagraniczne, w tym transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych w
ramach EOG w walucie obcej, innej niż
EUR oraz poza EOG
4) w punktach akceptujących kartę w kraju
5) w punktach akceptujących kartę za
granicą
6) w placówkach Poczty Polskiej
7) Cash back

Stawka

bez opłat
6 zł.
6 zł.

2%,min.10zł.

Od transakcji

2%, min.10 zł.
2%, min.10 zł.
2%, min.10 zł.
2 zł.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie
karty
Płatność w kasach Zrzeszenia BPS SA
Sprawdzenie salda w bankomacie

jednorazowo
od kwoty
od transakcji

Zmiana danych użytkownika karty

za zmianę

4,00 zł

11.
12.

Zmiana limitów transakcji
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN
na wniosek użytkownika

za zmianę
za operację

5,00zł
10,00 zł

13.

Czasowa zablokowanie/odblokowanie karty
przez Bank na wniosek Klienta

za operację

10,00 zł

7.
8.
9.
10.

1 000 zł.
0,50% min 3,00 zł
3,00 zł
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14.
15.
16.
17.
18.

Włączanie/wyłączanie funkcji zbliżeniowych na
kartach na wniosek Klienta
Odblokowanie usługi 3D Secure na wniosek
Klienta
Odblokowanie/zablokowanie dostępu do portalu
www.kartosfera.pl
Zastrzeżenie karty
Zmiana produktu kartowego na wniosek Klienta

za operację

5,00 zł

za
odblokowanie
za operację

5,00 zł

za zastrzeżenie
za zmianę

10,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
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Tab.4 Karty kredytowe
Tytuł

Lp.
1.

2.

3.

3.1

3.2

Tryb
pobierania

Wydanie nowej karty:
- Visa Credit
- Visa Gold
Wznowienie karty:
- Visa Credit
- Visa Gold
Obsługa karty kredytowej:
opłata pobierana od 2 roku użytkowania,
jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji
bezgotówkowych i gotówkowych obciążających
rachunek karty wyniosła:
Visa Credit:
- mniej niż 12000,00
- co najmniej 12000,00
Visa Gold:
- mniej niż 25 000 zł,
- co najmniej 25 000 zł

4.

Wydanie/ Wznowienie dodatkowej karty

5.

Obsługa dodatkowej karty:
Visa Credit
Visa Gold

Stawka
bez opłat

25,00zł.
25,00zł.

rocznie

69,00zł
bez opłat

rocznie

150,00 zł
bez opłat
Bez opłat

rocznie

35,00zł.
70,00zł.

jednorazowo

25,00 zł

6.

Wydanie duplikatu karty

7.

Zmiana numeru PIN w bankomatach
świadczących taką usługę

8.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na
wniosek Użytkownika karty

9.

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na
wniosek Użytkownika karty

bez opłat

10.

Transakcje bezgotówkowe¹ ²

bez opłat*

7.

Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach
banków:
- w kraju
- za granicą

8.

Przelew z karty

9.

Sprawdzenie salda w bankomacie

10.

11.

Generowanie zestawienia operacji na
wniosek Użytkownika karty za wskazany
okres
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie
(max. Ostatnie 10 transakcji)
w bankomatach świadczących
taką usługę

bez opłat
jednorazowo

10,00 zł

od kwoty
od kwoty

4% min 10,00zł.
4% min 10,00 zł

za przelew

3% min 5,00 zł
bez opłat

jednorazowo

10,00 zł

bez opłat
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12.

Zmiana danych Użytkownika karty

13.

Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty

bez opłat

14.

Zmiana limitów na karcie

bez opłat

15.

Rozpatrzenie reklamacji

bez opłat

16.

Obsługa nieterminowej spłaty²

17.

Minimalna spłata zadłużenia na karcie

jednorazowo

bez opłat

jednorazowo
20,00 zł
miesięcznie od kwoty
salda końcowego
okresu
rozliczeniowego

3% min 30,00 zł

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej *
18.

jednorazowo

25,00 zł

¹ Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą.
² Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja –
3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych
niż waluta rachunku bankowego.
³ Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową.
*Opłata nie pobiera się, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
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Tab.5 Kredyty i gwarancje bankowe
Tytuł

Lp.
1.

2.

3.

4.

Tryb
pobierania

Za rozpatrzenie wniosku tzw.
Opłata przygotowawcza

od kwoty wnioskowanego
kredytu

Przyznanie/Odnowienie/Podwyższenie
kwoty kredytu w rachunku
/4
oszczędnościowo-rozliczeniowym¹
4
Limit – debet w ROR :

od kwoty
kredytu/podwyższenia
od kwoty
debetu/podwyższenia

Stawka
0zł.
2% min 50 zł

1 % min 50 zł

Przyznanie kredytu gotówkowego dla:
12 miesięcznego okresu kredytowania,
24 miesięcznego okresu kredytowania,
36 miesięcznego okresu kredytowania,
48 miesięcznego okresu kredytowania,
60 miesięcznego okresu kredytowania
od 60 do120 miesięcznego okresu
kredytowania
- Klientów posiadających ROR w BS

od kwoty
kredytu/podwyższenia

5..

Przyznanie kredytu sezonowego

Zgodnie z Uchwałami

6.

Przyznanie kredytu mieszkaniowego dla:
- klientów stałych,

-

2% min 50 zł
2,5% min 50 zł
3% min 50 zł
3,5% min 50 zł
4% min 50 zł
4,5% min 50 zł
1% - 4% min 40 zł
Zarządu

1,5%-2% min 200zł
od kwoty kredytu

- dla pozostałych klientów
7.

Przyznanie kredytu hipotecznego dla:
- klientów stałych,
- dla pozostałych klientów,

8.
9.

2%- 3%min 250zł

Przyznanie kredytu gotówkowego
z ubezpieczeniem
Przyznanie kredytu konsolidacyjnego

1,5%-2% min 200zł
od kwoty
kredytu/podwyższenia

2%-5% min 250 zł

od kwoty kredytu

4% min 60 zł

od kwoty kredytu

od 2%-6% min 60zł

miesięcznie

0,1%

za zmianę

60 zł

za aneks

150 zł

14.

Za gotowość finansową kredytów w
rachunkach ROR/ prowizja rekompensacyjna
Zmiana postanowień umowy na wniosek
Klienta-kredyty konsumpcyjne
Zmiana postanowień umowy kredytu
mieszkaniowego, hipotecznego- na wniosek
Klienta
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym
Banku
Wydanie promesy udzielenia kredytu

15.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu

od kwoty prolongowanej

16.

Sporządzenie i wysłanie do Kredytobiorcy
informacji o zaległościach w spłacie z tyt.
należności( tj. kapitału, odsetek i opłat i
innych kosztów)z jednoczesnym
ostatecznym wezwaniem do zapłaty
Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia

10.
11.
12.

13.

17.

od kwoty kredytu
za promesę

za informację

20,00 zł.
100 zł
1% min 20 zł

50 zł
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18.
19.
20.

21.

22.

23.

nieruchomości na wniosek kredytobiorcy
Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na
wniosek klienta
Wydanie innych zaświadczeń i opinii na
wniosek klienta
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości
stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu
przez pracownika Banku²

za opinię

Sporządzenie historii kredytu na wniosek
Kredytobiorcy

za historię

Za wydanie dodatkowego odpisu umowy
kredytowej i duplikatu harmonogramu

za opis/duplikat

Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty
(monitów) oraz wezwań do dostarczenia
określonych w umowie kredytowej
dokumentów ³

za monit

za opinię
za zaświadczenie/opinię
za inspekcję

20 zł
30 zł

26.

Zezwolenie za wykreślenie z hipoteki

za zezwolenie

27.

Za zwolnienie z zastawu, za wydanie zgody
na dokonanie zmian w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu przewłaszczonego
przez Bank

za zwolnienie/zgodę

Za przygotowanie i przekazanie do BIK i MIG
BR wniosku Klienta o usunięcie jego danych
z baz BIK i MIG BR przed upływem
określonym w art.105a ust.4 Prawa
bankowego

za wniosek

Za wydanie zgody na wypłatę
odszkodowania scedowanego na Bank z tyt.
ubezpieczenia rzeczy stanowiących
zabezpieczenie kredytu
Za dokonanie zmiany zabezpieczenia
kredytu
Za zawarcie ugody z BS
Za restrukturyzację zadłużenia na wniosek
Kredytobiorcy w formie aneksu

za zgodę

28.

29.

30.
31.
32.

120 zł

30 zł

za wystąpienie
za tytuł/dokument

25.

50 zł
40 zł

Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis
w księdze wieczystej
Za wystawienie tytułu wykonawczego lub
dokumentu mającego moc takiego tytułu

24.

100,00zł

150,00zł.
100 zł
30 zł
30 zł

20 zł

20 zł
za zmianę

80 zł

Od kwoty

3% min 150 zł

Od kwoty

1% min 200 zł

1

prowizja za przedłużenie umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu,
² pierwsza inspekcja bez opłaty,
³ kwota płatna przez kredytobiorcę za każdy wysłane upomnienie/wezwanie/monit do kredytobiorcy,
poręczycieli i innych osób związanych daną umową kredytową .
4 produkt nie jest dostępny dla posiadaczy podstawowego rachunku płatniczego
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Rozdział.III Taryfa opłat i prowizji za CZYNNOŚCI SKARBCOWO-KASOWE
L.p
1.

Tytuł
Wpłaty gotówkowe na rachunki:
- prowadzone przez inne banki
krajowe:

Tryb pobierania

za rachunek

Stawka
0,7% nie mniej niż 3.40 zł i nie więcej
niż 400,00 zł.

-za wyjątkiem:
wpłat składek ZUS, na rzecz
Urzędu Skarbowego i Izby Celnej

od kwoty

0,7% nie mniej niż 7,00 zł i nie więcej
niż 500,00 zł

-natychmiastowe systemem
BlueCash

od kwoty

1 % min.15 zł.

od kwoty

0,3% nie mniej niż 2,50 zł. i nie więcej
niż 300,00 zł.

Wypłaty gotówkowe Klientom nie
posiadającym rachunków w BS
Zamiana w kasie na inne
nominały znaków pieniężnych:

od kwoty

1% min 12,00 zł

od kwoty

Za przyjęcie wpłaty gotówkowej w
nieposegregowanym i
nieuporządkowanym bilonie
Za przyjęcie depozytu
Za przechowywanie depozytu
Dyskonto weksli
Za przyjęcie weksla do inkasa
Za obsługę weksli

od kwoty

Bilon- 1% nie mniej niż
5,00 zł,
Banknoty-1% nie mniej 10,00 zł
1% nie mniej 10,00 zł

za depozyt
miesięcznie
od kwoty weksla
za weksel
za weksel

20,00 zł
20,00 zł
1%
15,00 zł
20,00 zł

(maksymalna kwota 20 tys.zł.)

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Wpłaty gotówkowe na rachunki
prowadzone w BS dokonywane
przez Klientów nie będących ich
1
Posiadaczami w tym:
- od wpłat gotówkowych na konta
2
Urzędów Gmin ,

Przyjęcie / odwołanie zgłoszenia o
utracie dokumentu tożsamości i
innych dokumentów i dokonanie
zastrzeżenia w bazie MIG- DZ
Sporządzenie kserokopii dokumentu
na życzenie Klienta:
- czarnobiałej,
- kolorowej

13.

Nadanie faksu na życzenie
Klienta

14.

Zwrot wpłaty
( opłaty nie pobiera się jeśli
przyczyna była wina Banku )
Za druk polecenia przelewu(dowodu
wpłaty),należności z tyt. składek
ZUS, US oraz standardowy druk
polecenia przelewu/wpłaty
gotówkowej
Płatności bezgotówkowe
dokonywane w terminalu POS:
1) za pomocą karty należącej
do zrzeszenia Grupy BPS
2) za pomocą karty nie
należącej do zrzeszenia
Grupy BPS

15.

16.

za zgłoszenie/odwołanie
25,00 zł

za 1 stronę
1,00 zł,
2,00 zł

za fax

5,00 zł

za wpłatę

5,00 zł

za 1 bloczek
( 25 druków)

5,00 zł

1 Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość , dopuszcza się pobieranie
Posiadacza rachunku w przeciwnym przypadku od wpłacającego
2
nie pobiera się prowizji od wpłat dokonywanych przez sołtysów/inkasentów

3,40zł
5 zł
opłaty od wpłat na rachunek od
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Rozdział IV. Taryfa opłat i prowizji za PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM

3.1
3.2

Tytuł
Polecenie przelewu SEPA
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu SWIFT w EURO w ramach EOG
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków
krajowych)/Polecenie wypłaty1
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej

Lp.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.

4.

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego

4.1

z banków krajowych

4.2
4.3

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej
niż EUR
z banków zagranicznych spoza EOG
Dodatkowe opłaty
zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta
(opłata pobierana ze zwracanej kwoty)
zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta2
realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym
(„pilnym”)dostępna w EUR,USD,GBP,PLN3

4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR
zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia
przelewu, wykonane na zlecenie Klienta
opłata za obsługę zagranicznego świadczenia
emerytalnego i rentowego
opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku)
Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia
potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie
dewizowym

Tryb
pobierania

Stawka

za przelew

20zł
10zł

za przelew

30zł
20zł

za przelew

0,2% min 30zł. max.200zł.
0,2%min.30zł.max.200zł.

od otrzymanego
przelewu

20 zł
0 zł
20 zł
20 zł

od transakcji za
zlecenie

0,15% min 20zł, max
100zł.
110 zł.+koszty banków
trzecich

od transakcji

110 zł

Od transakcji

90 zł
110 zł.+ koszty banków
trzecich

od transakcji
od otrzymanego
przelewu

20 zł.

od transakcji

0 zł

za zaświadczenie

20,00zł

1 niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.5.4 tabeli, w przypadku opcji kosztowej „OUR”
2 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku
3 opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.3 tabeli
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