BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE
___________________________________________________________________________

Taryfa prowizji i opłat
za czynności bankowe
w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Halinów 2015
ROZDZIAŁ I

Zasady pobierania prowizji i opłat

1.

Bank Spółdzielczy w Halinowie, zwany dalej BS pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe od klientów
instytucjonalnych i klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie” zwaną dalej Taryfą.

2.

Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają:
1) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych obejmujących w szczególności serwis internetowy (kanał www) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
2) kraj – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) – zrzeszenie, które tworzą SGB - Bank S.A. oraz banki spółdzielcze,
które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
4) BS – Bank Spółdzielczy w Halinowie i jego jednostki organizacyjne,
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5) Taryfa prowizji i opłat – Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w
Halinowie,
6) waluty obce – znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym,
a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR),
7) waluty wymienialne – waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
8) dewizy – papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych,
9) pakiet taryfowy – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
10) środki identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do
systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności pendriv’e z zapisanym certyfikatem, login i hasło,
karta haseł jednorazowych i kody SMS.
3.

Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

4.

Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5
grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.

5.

Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

6.

Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji
lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej.

7.

Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta,
zgodnie z dyspozycją klienta.

8.

Prowizje i opłaty pobierane są:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a BS.

9.

Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1) do 19 dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,
2) w ostatnim dniu każdego miesiąca – w przypadku pozostałych opłat,
z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu
rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez BS, a opłaty roczne są
zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od
pobrania opłaty.

10. Pakiety dla klientów indywidualnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
1) Unikonto Net - dla klientów indywidualnych dokonujących samodzielnej obsługi w oparciu o elektroniczne kanały dostępu i urządzenia samoobsługowe,
2) Unikonto Student – dla klientów indywidualnych do 30 roku życia,
3) Unikonto Standard – dla klientów indywidualnych, których zadeklarowane wpływy miesięczne na rachunek nie przekraczają 2.000,00 zł,
4) Unikonto Silver - dla klientów indywidualnych, których zadeklarowane wpływy miesięczne na rachunek
wynoszą powyżej 2.000,00 zł do 3.500,00 zł,
5) Unikonto Gold – dla klientów indywidualnych, których zadeklarowane wpływy miesięczne wynoszą
powyżej 3.500,00 zł,
6) Unikonto Senior – dla klientów indywidualnych korzystających ze świadczeń emerytalnych,
7) Unikonto Walutowe – rachunek otwierany i prowadzony dla klientów indywidualnych w euro (EUR) i
dolarach amerykańskich (USD).
11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
1) Biznes Net - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie
spółki cywilnej, preferujących obsługę rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu i
urządzeń samoobsługowych ,
2) Mój Biznes - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych podmiotów niezależnie od ich formy prawnej, o ile korzystają z uproszczonych form księgowości,
3) Biznes Plus - dla klientów instytucjonalnych prowadzących pełną księgowość oraz instytucji samorządowych,
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4) Agro - dla rolników indywidualnych, właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych,
5) Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego,
6) Wspólnota - dla wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami.
12. W odniesieniu do klientów instytucjonalnych, w momencie zmiany oferty opłaty lub prowizje należne Bankowi za usługi świadczone przez Bank na podstawie umowy rachunku, z tytułu opłat miesięcznych za prowadzenie rachunków bankowych oraz udostępnienie usług bankowości elektronicznej będą pobierane z rachunku, z tym zastrzeżeniem, że do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego opłaty lub prowizje będą pobierane
według stawek obowiązujących dla rachunku sprzed zmiany oferty, natomiast począwszy od pierwszego dnia
kolejnego cyklu rozliczeniowego - według stawek obowiązujących dla rachunku po zmianie oferty. W przypadku pozostałych czynności opłaty lub prowizje będą pobierane według stawek obowiązujących w momencie
rozliczenia transakcji dla danego rachunku.
13. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach na wniosek klienta, Zarząd Banku może podjąć decyzję o okresowym obniżeniu lub zwolnieniu od pobierania prowizji i/lub opłat przewidzianych w Taryfie opłat i prowizji
pod warunkiem uzasadnienia konkurencyjnego i ekonomicznego oraz gdy czynności bankowe dotyczą działalności charytatywnej lub użytku publicznego.
14. Bank nie pobiera opłat miesięcznych za prowadzenie rachunków bankowych, udostępnienie usług bankowości
elektronicznej oraz używanie kart debetowych w przypadku braku obrotów na rachunku, przez co najmniej 6
miesięcy i utrzymywanie się salda debetowego.
15. Wysokość prowizji i opłat określa upoważniony pracownik BS umieszczając na dokumencie bankowym adnotację określającą kwotę prowizji i opat, albo podstawę zwolnienia z zapłaty prowizji i opłat.
16. Poza opłatami i prowizjami wymienionymi w niniejszej Taryfie opłat i prowizji pobiera się:
1) opłaty i prowizje pobrane przez banki krajowe i zagraniczne pośredniczące przy wykonaniu zlecenia,
2) zryczałtowane opłaty i prowizje stanowiące pokrycie kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym,
3) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierską.
17. Prowizje i opłaty za czynności bankowe nie są pobierane od:
1) operacji związanych ze spłatą zobowiązań wobec BS, bez względu na ich formę (w tym kredytów i odsetek
od kredytów za wyjątkiem spłat kredytu w rachunku bieżącym),
2) wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych,
3) wpłat gotówkowych wiążących się z zamknięciem rachunku prowadzonego przez BS.
18. Usługi i produkty wycofane z oferty i obecnej Taryfy są dostępne jedynie dla tych Klientów, którzy korzystają
z wycofanych produktów na podstawie dotychczas zawartych umów.
19. Dla ustalenia równowartości prowizji i opłat w innej walucie niż określona w Taryfie stosuje się kurs średni
NBP. Opłaty i prowizje podane w PLN pobierane są z rachunków walutowych w walucie rachunku lub z innego rachunku klienta, o ile strony umówiły się w ten sposób i przeliczane są na PLN wg kursu średniego NBP z
dnia pobrania prowizji.
20. Kwoty opłat i prowizji określone w niniejszej Taryfie są kwotami netto i są każdorazowo powiększane o podatek VAT (wg stawki obowiązującej w chwili pobrania opłaty i/lub prowizji) w sytuacji, gdy z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług od
poszczególnej opłaty i/lub prowizji wskazanej w treści Taryfy.
21. Wpłaty i wypłaty walutowe realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi w bilonie przeliczane są na złote po kursie średnim, wg obowiązującej Tabeli bez pobierania prowizji za przewalutowanie.
22. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
23. Prowizje za operacje kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po
przeliczeniu na zasadach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
24. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych
na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust.1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz innym instytucjom w zakresie określonym w art. 105
ust. 1 pkt 1, 1a, 1b, 1c Prawa bankowego.
25. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach lub umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS.

3

26. Jednostki organizacyjne BS podają do publicznej wiadomości informacje o wysokości prowizji i opłat za
czynności bankowe pobierane przez Bank poprzez wywieszenie ich w swoich lokalach w miejscach ogólnie
dostępnych oraz umieszczenie na stronie internetowej Banku www.bshalinow.pl.
27. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku
do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
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ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne
2.1

Klienci instytucjonalni

2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

2.1.1.1 Rachunek rozliczeniowy:
Otwarcie rachunku rozliczeniowego:
1) bieżącego
2) pomocniczego
Prowadzenie rachunku rozliczeniowego:
1) bieżącego
2) pomocniczego
Wpłaty gotówkowe na rachunek:

1.
2.

1) w formie otwartej do kasy BS

3.
2) w formie zamkniętej do wrzutni nocnej
3) w urządzeniach samoobsługowych

Wypłaty gotówkowe z rachunku

4.

Stawka
Biznes Net

Mój Biznes Biznes Plus

Non Profit

Wspólnota

bez opłat
bez opłat

25,00 zł
25,00 zł

25,00 zł
25,00 zł

15,00 zł
15,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

0,00/15,00 zł1
0,00/15,00 zł1

25,00 zł
25,00 zł

40,00 zł
40,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

0,3 % - nie mniej niż 5,00 zł

bez opłat

2,50 zł

0,1 %- nie mniej niż 5,00 zł

bez opłat

bez opłat

0,5 % - min
5,00 zł
0,3 % - min
5,00 zł
bez opłat
0,4 % - min
5,00 zł

0,1 % - nie mniej niż 5,00 zł
0,3 % - min 5,00 zł

Korzystanie z wpływów bieżących:
1) w formie zlecenia gotówkowego,

bez opłat

bez opłat
bez opłat
0,3 % - min 0,3 % - min
5,00 zł
2,50 zł

0,3 % - nie mniej niż 12,00 zł

2) w formie zlecenia bezgotówkowego:
a) złożonego w placówce BS
b) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

5.

Agro

0,3 % - nie mniej niż 12,00 zł
bez opłat

Uwaga:
1) za wpływ bieżący nie jest traktowane uznanie rachunku kwotą wypłaconego kredytu i zapadłej lokaty,
2) prowizję pobiera się niezależnie od opłaty za przelew i wypłatę.

Realizacja przelewów:
1) złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki bankowe prowadzone przez
BS

b) na rachunki bankowe prowadzone przez
inne banki
c) na rachunki bankowe prowadzone przez
inne banki w systemie SORBNET
2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

6.

a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
b) na rachunki bankowe prowadzone przez
inne banki
c) na rachunki bankowe prowadzone przez
inne banki w systemie SORBNET

5,00 zł, z
zastrzeżeniem pkt 15

bez opłat z zastrzeżeniem pkt 15

10,00 zł

5,00 zł
35,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1,50 zł

1,00 zł

10,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

Zlecenia stałe:
1) realizacja zlecenia stałego złożonego w
formie papierowej – od każdej dyspozycji:
a) na rachunki prowadzone przez BS
b) na rachunki prowadzone przez banki
inne niż BS
2) realizacja zlecenia stałego złożonego w
elektronicznych kanałach dostępu – od
każdej dyspozycji:
a) na rachunki prowadzone przez BS
b) na rachunki prowadzone przez banki
inne niż BS
3) przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia
stałego:

7.

2,00 zł
4,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

Prowadzenie Rachunku Biznes Net jest bezpłatne dla Klientów, którzy regularnie opłacają z niego zobowiązania wobec ZUS/US, a także
spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

na rachunek bieżący lub pomocniczy wpłacają utarg lub skierują wpływy od kontrahentów w łącznej wysokości min 1500 zł miesięcznie lub

posiadają kredyt firmowy w BS (na dowolną kwotę)
1
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a) w formie papierowej
b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
4) zawiadomienie Klienta o niezrealizowaniu
zlecenia stałego z powodu niewystarczających środków na rachunku – od każdej złożonej dyspozycji

3,00 zł
bez opłat

1,50 zł
bez opłat

1,50 zł
bez opłat

1,50 zł
bez opłat

1,50 zł
bez opłat

1,50 zł
bez opłat

nie dotyczy

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Uwaga: Nie pobiera się opłat za zlecenia stałe zawierające dyspozycje przekazania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez BS z zastrzeżeniem pkt 15.

Polecenie zapłaty:
1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:
a) realizacja polecenia zapłaty – od każdej
operacji,
b) przyjęcie, zmiana lub odwołanie polecenia
zapłaty
2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:
a) realizacja polecenia zapłaty – od każdej
operacji
b) przyjęcie, zmiana lub odwołanie polecenia
zapłaty

8.

Uzyskiwanie na hasło telefonicznej informacji

9. o stanie rachunku - miesięcznie

czeku gotówkowego lub rozrachun10. Wydanie
kowego – za każdą dyspozycję

2,00 zł
2,00 zł

2,00 zł
2,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozra-

15,00 zł.

11. chunkowego – za każdą dyspozycję

oraz odwołanie zastrzeżenia o
12. Zgłoszenie
utracie czeków i blankietów

13.
14.

15.

Za przyjęcie do inkasa czeków - od każdego czeku

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

Likwidacja rachunku rozliczeniowego na życzenie klienta przed upływem trzech miesięcy od
daty otwarcia
Przelew wewnętrzny w formie papierowej z
rachunku bieżącego lub pomocniczego na inny
rachunek w BS

50,00 zł.
0,15 % od kwoty przeksięgowania nie mniej niż 5,00 zł

Uwaga: 1) Prowizję pobiera się gdy łączna kwota jednego bądź kilku przelewów wewnętrznych w ciągu miesiąca przekracza 10 000,00 zł – od przekroczenia wskazanego limitu.
2) Nie dotyczy dyspozycji bezgotówkowych typu spłata zobowiązań kredytowych, przeksięgowania środków na zakładaną lokatę terminową, przelewów na wynagrodzenia
pracowników, płatności za faktury.
3)

16.
17.

Prowizji nie pobiera się od przeksięgowań wewnętrznych na inne rachunki prowadzone w BS w ciężar udzielonego limitu kredytu w rachunku bieżącym lub pomocniczym.

Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach:
1) kanału www
2) serwisu SMS
Zmiana pakietu
Usługa płatności masowych

aktywacyjna za udostępnienie usługi
18. 1) opłata
płatności masowych

0,00 zł
0,00 zł
50,00 zł

4,00 zł
1,00 zł
50,00 zł

7,00 zł
2,00 zł
50,00 zł

3,00 zł
0,00 zł
50,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
50,00 zł

2,00 zł
0,00 zł
50,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

2) opłata za każdą wpłatę na rachunek wirtualny

indywidualnie ustalana z Klientem

Wyciągi bankowe:
1) udostępniane w formie elektronicznej poprzez kanał www lub wysyłane na adres
elektroniczny e-mail Klienta
2) sporządzane w formie papierowej (za każdy
wygenerowany wyciąg):
a) wysyłany listem zwykłym po zakończeniu

19.

bez opłat

miesiąca lub przygotowywany do odbioru w
jednostce Banku Klientom nie posiadającym
dostępu do rachunku poprzez kanał www

- miesięczny
- po każdej zmianie salda

nie dotyczy
nie dotyczy

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

b) wysyłany listem zwykłym po zakończeniu
miesiąca lub przygotowywany do odbioru
w jednostce Banku Klientom posiadającym
dostęp do rachunku poprzez kanał www

20.

Otwarcie i prowadzenie automatycznej
lokaty O/N – opłata miesięczna

2.1.1.2 Rachunek lokaty terminowej
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej
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15,00 zł
bez opłat

bez opłat

Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków lokat terminowych, z zastrzeżeniem pkt 2.1.1.4 ppkt. 7

2.

Realizacja polecenia przelewu z rachunku lokaty terminowej:
1)
2)
3)

3.

bez opłat
6,00 zł
35,00 zł

na rachunki bankowe prowadzone przez BS,
na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
na rachunki prowadzone przez inne banki przekazywane w systemie SORBNET

2.1.1.3 Mieszkaniowe rachunki powiernicze
Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego – jednorazowo w
dniu podpisania umowy

1.

opłata podstawowa 0,2 % wartości
przedsięwzięcia, nie mniej niż 3.000 zł

Uwaga: opłata podstawowa wzrasta o 0,01 % za każdą wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego

i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego – jednorazowo w
2. Otwarcie
dniu podpisania umowy

opłata podstawowa 0,1 % wartości
przedsięwzięcia, nie mniej niż 2.000 zł

Wyciągi bankowe:
1) udostępniane w formie elektronicznej poprzez kanał www lub wysyłane na adres elektroniczny
e-mail Klienta
2) sporządzane w formie papierowej (za każdy wygenerowany wyciąg):
a) wysyłany listem zwykłym po zakończeniu miesiąca lub przygotowywany do odbioru w jednostce Banku Klientom nie posiadającym dostępu do rachunku poprzez kanał www
- miesięczny
- po każdej zmianie salda
b) wysyłany listem zwykłym po zakończeniu miesiąca lub przygotowywany do odbioru w jednostce Banku Klientom posiadającym dostęp do rachunku poprzez kanał www

3.

bez opłat

bez opłat
5,00 zł
5,00 zł

2.1.1.4 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych
Dokonanie zmian w umowie rachunku bankowego:
1) za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek
klienta,
2) za zmianę wzorów podpisów na wniosek klienta,
3) za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek
BS,

1.

Sporządzenie odpisu:
1) obrotów na rachunku, za każde rozpoczęte 10
pozycji
2) wyciągu z rachunku,
3) jednego dowodu do wyciągu

2.

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł
bez opłat

20,00 zł
bez opłat

20,00 zł
bez opłat

20,00 zł
bez opłat

20,00 zł
bez opłat

20,00 zł
bez opłat

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

15,00 zł.
5,00 zł

15,00 zł.
5,00 zł

15,00 zł.
5,00 zł

15,00 zł.
5,00 zł

15,00 zł.
5,00 zł

15,00 zł.
5,00 zł

Uwaga : 1) Za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej
2) Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek

Wydanie na wniosek klienta:
1) zaświadczenia / opinii bankowej potwierdzającego posiadanie rachunku / wysokość salda
/ wielkość obrotów / itp.

3.

60,00 zł + VAT

Uwaga: Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

2) potwierdzenia wykonania przelewu

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu:
1) jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego
2) egzekucja prowadzona w częściach, za
każdorazowe przekazanie środków organowi egzekucyjnemu

4.

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

30,00 zł
20,00 zł

Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego.

Dokonanie blokady środków na rachunku
bankowym jako zabezpieczenie udzielonego
kredytu przez inny Bank lub z innych tytułów.
Działania BS podjęte w celu odzyskania kwoty
transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez posiadacza rachunku błędnego
numeru rachunku bankowego odbiorcy
Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych:
1) nie zgłoszonych z co najmniej 2 –dniowym
wyprzedzeniem powyżej kwot wymagających awizowania,

5.

6.

7.

2) niepodjęcie gotówki, w kwocie wymagającej
awizowania w podanym w zgłoszeniu terminie

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

0,3 % - nie mniej niż 10,00 zł
0,1 % - nie mniej niż 10,00 zł

Uwaga : 1) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji za wypłatę gotówkową z rachunku rozliczeniowego.
2) Opłata nie jest pobierana, jeśli wypłata z rachunku lokaty terminowej dokonywana jest do 3 dnia roboczego po upływie okresu umownego.
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2.1.2

Rachunki i rozliczenia walutowe
Rodzaj usług (czynności)

Lp

Stawka

2.1.2.1 Rachunek bieżący w walutach wymienialnych
1. Za otwarcie rachunku

30,00 zł
20,00 zł

Za prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)

2

Uwaga: za prowadzenie walutowego rachunku bieżącego dla rolników pobiera się opłatę w wysokości 50 % stawki, o której mowa w pkt 2.

Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez BS
Prowizje od wypłat gotówkowych z rachunków

3
4

0,3 % - nie mniej niż 8,00 zł
0,3 % - nie mniej niż 8,00 zł

Uwaga :Prowizji nie pobiera się od rolników.

5. Uzyskiwanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku - miesięcznie
6. Likwidacja rachunku na życzenie klienta przed upływem trzech miesięcy od daty otwarcia

12,00 zł
50,00 zł

Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach:
1) kanału www
2) serwisu SMS
Wyciągi bankowe:

7.

bez opłat
bez opłat

1) udostępniane w formie elektronicznej poprzez kanał www lub wysyłane na adres elektroniczny
e-mail Klienta
2) sporządzane w formie papierowej (za każdy wygenerowany wyciąg):
a) wysyłany listem zwykłym po zakończeniu miesiąca lub przygotowywany do odbioru w jednostce
Banku Klientom nie posiadającym dostępu do rachunku poprzez kanał www
- miesięczny
- po każdej zmianie salda
b) wysyłany listem zwykłym po zakończeniu miesiąca lub przygotowywany do odbioru w jednostce
Banku Klientom posiadającym dostęp do rachunku poprzez kanał www

8.

bez opłat

bez opłat
5,00 zł
5,00 zł

Uwaga: Prowizja nie dotyczy Klientów, którzy zawarli z Bankiem umowy prowadzenia rachunku do dnia 20.06.2013 r. W przypadku tych rachunków raz w
miesiącu wyciąg udostępniany jest bezpłatnie, do momentu dokonania zmiany przez Klienta sposobu udostępniania wyciągu.

Otwarcie i prowadzenie automatycznej lokaty O/N – opłata miesięczna
Przeksięgowanie wewnętrzne w formie przelewów i not bankowych z rachunku bieżącego w walutach wymienialnych na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Unikonto walutowe”

9.
10.

15,00 zł
0,20 % kwoty przeksięgowania, nie mniej niż 10,00 zł

2.1.2.2 Rachunek lokaty terminowej
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku
2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków lokat terminowych, z zastrzeżeniem pkt 2.1.2.3 ppkt 6
3. Za przelewy z rachunku lokaty terminowej na rachunki bankowe prowadzone przez BS
4. Likwidacja rachunku lokat terminowych w ciągu 14 dni od daty otwarcia
2.1.2.3 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych
1.

2.

bez opłat
bez opłat
bez opłat

15,00 zł

Dokonanie zmian w umowie rachunku bankowego:
1) za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek klienta,
2) za zmianę wzorów podpisów na wniosek klienta,
3) za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek BS,

20,00 zł
20,00 zł
bez opłat

Sporządzenie odpisu:
1) obrotów na rachunku, za każde rozpoczęte 10 pozycji
2) wyciągu z rachunku,
3) jednego dowodu do wyciągu

7,00 zł
15,00 zł
5,00 zł

Uwaga : 1) Za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50 % stawki podstawowej
2) Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek

Wydanie na wniosek klienta:
1)

3.

zaświadczenia / opinii bankowej potwierdzającego posiadanie rachunku / wysokość salda / wielkość
obrotów / itp.

60,00 zł + VAT

Uwaga: Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

2)

3,00 zł

potwierdzenia wykonania przelewu

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu:
1) jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego
2) egzekucja prowadzona w częściach, za każdorazowe przekazanie środków organowi egzekucyjnemu

4.

30,00 zł
20,00 zł

Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego.

blokady środków na rachunku bankowym jako zabezpieczenie udzielonego kredytu
5. Dokonanie
przez inny Bank lub z innych tytułów.

100,00 zł

Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych:

6.

1)

nie zgłoszonych z co najmniej 2 –dniowym wyprzedzeniem powyżej kwot wymagających awizowania,

3)

niepodjęcie gotówki, w kwocie wymagającej awizowania w podanym w zgłoszeniu terminie

0,3 % - nie mniej niż 10,00 zł
0,1 % - nie mniej niż 10,00 zł

Uwaga : 1) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji za wypłatę gotówkową z rachunku bieżącego
2) Opłata nie jest pobierana, jeśli wypłata z rachunku lokaty terminowej dokonywana jest do 3 dnia roboczego po upływie okresu umownego.
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2.2

Klienci indywidualni

2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

2.2.1.1 Rachunek oszczędnościowo –
rozliczeniowy
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie

Stawka
Unikonto
Net
bez opłat
bez opłat

Unikonto
Student
bez opłat

Unikonto
Standar

Unikonto
Silver

Unikonto
Gold

Unikonto
Senior

5,00 zł

5,00 zł
6,00 zł

7,00 zł

2,00 zł
3,00 zł

2,00 zł.

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie
dotyczy

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

7,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Wyciągi bankowe:

3.

1) udostępniane w formie elektronicznej poprzez
kanał www lub wysyłane na adres elektroniczny
e-mail Klienta
2) sporządzane w formie papierowej (za każdy wygenerowany wyciąg):
a) wysyłany listem zwykłym po zakończeniu miesiąca lub przygotowywany do odbioru w jednostce Banku Klientom nie posiadającym dostępu
do rachunku poprzez kanał www
b) wysyłany listem zwykłym po zakończeniu miesiąca lub przygotowywany do odbioru w jednostce Banku Klientom posiadającym dostęp do
rachunku poprzez kanał www

Uwaga: Prowizja nie dotyczy Klientów, którzy zawarli z Bankiem umowy prowadzenia rachunku w ramach pakietu Unikonto Student, Unikonto
Standard, Unikonto Silver, Unikonto Gold, Unikonto Senior do dnia 20.06.2013 r. W przypadku tych rachunków raz w miesiącu wyciąg
udostępniany jest bezpłatnie, do momentu dokonania zmiany przez Klienta sposobu udostępniania wyciągu.

Wpłaty gotówkowe na rachunek:
4.
5.

6.

1) w kasach Banku
2) w urządzeniach samoobsługowych

Wypłaty gotówkowe z rachunku
Realizacja przelewów:
1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez
BS
b) na rachunki bankowe prowadzone przez
inne banki do kwoty 1.000,00 zł, gdzie kwoty płatności związane są z utrzymaniem gospodarstwa domowego - z tytułu opłat za
energię elektryczną, telefon, telewizję kablową, abonament RTV, wywóz śmieci,
usługi internetowe, czynsz, ubezpieczenia i
podatek od nieruchomości
c) na rachunki bankowe prowadzone przez
inne banki dla kwot powyżej 1.000,00 zł,
gdzie kwoty płatności związane są z utrzymaniem gospodarstwa domowego - z tytułu
opłat za energię elektryczną, telefon, telewizję kablową, abonament RTV, wywóz
śmieci, usługi internetowe, czynsz, ubezpieczenia i podatek od nieruchomości
d) na rachunki bankowe prowadzone przez
inne banki dla pozostałych płatności
e) na rachunki prowadzone przez inne banki
przekazywane w systemie SORBNET

5,00 zł
5,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat

3,00 zł

bez opłat, z zastrzeżeniem. pkt. 7

7,00 zł

3,00 zł

8,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

8,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

4,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

1,00 zł

0,50 zł

10,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne
banki
c) na rachunki bankowe prowadzone przez inne
banki w systemie SORBNET

7.
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Przeksięgowanie wewnętrzne w formie przelewów i not bankowych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na rachunek bieżący
lub pomocniczy.

bez opłat
0,50 zł

0,50 zł

1,00 zł

1,00 zł

10,00 zł
0,15 % od kwoty przeksięgowania nie mniej niż 5,00 zł

Uwaga:
1) Prowizji nie pobiera się od przeksięgowań wewnętrznych na inne rachunki prowadzone w BS w ciężar udzielonego limitu kredytu w rachunku
oszczędnościowo - rozliczeniowym.
2) Prowizji nie pobiera się od przelewów na rachunki wewnątrz Banku, związanych z realizowaniem płatności za utrzymanie gospodarstwa domowego (np. wywóz śmieci, zakup materiałów, usług itp.)

Zlecenia stałe
1)

2)

8.

realizacja zlecenia stałego złożonego w formie
papierowej – od każdej dyspozycji:
a) na rachunki prowadzone przez BS
b) na rachunki prowadzone przez banki inne niż
BS

5,00 zł
6,00 zł

bez opłat
2,00 zł

realizacja zlecenia stałego złożonego w elektronicznych kanałach dostępu – od każdej dyspozycji:

a) na rachunki prowadzone przez BS
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
b) na rachunki prowadzone przez banki inne niż
0,50 zł
0,50 zł
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
0,50 zł
BS
3) przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego:
5,00 zł
1,50 zł
a) w formie papierowej
bez opłat
bez opłat
b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów
dostępu
4) zawiadomienie Klienta o niezrealizowaniu zlecenia stałego z powodu niewystarczających środnie doty3,00 zł
ków na rachunku – od każdej złożonej dyspozyczy
cji.
Uwaga: nie pobiera się opłat za dokonanie zleceń na rachunki prowadzone przez BS, za wyjątkiem sytuacji określonych w pkt 7.

Polecenie zapłaty:

9.
10.
11.
12.
13.

1) realizacja polecenia zapłaty – od każdej operacji
2) odwołanie lub zmiana polecenia zapłaty
Uzyskiwania na hasło telefonicznej informacji o
stanie rachunku - miesięcznie
Wydanie blankietów czekowych - za każdy
blankiet
Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z
usług w ramach:
1) kanału www
2) serwisu SMS

2,00 zł
2,00 zł

5,00 zł
1,00 zł
15,00 zł

bez opłat
bez opłat

2.2.1.2 Rachunek oszczędnościowy „Unikonto oszczędnościowe”
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty na rachunek
Wypłata gotówki z rachunku lub realizacja przelewu:
4.

5.

6.

7.

1) raz w ciągu miesiąca kalendarzowego
2) każdy kolejny przelew/wypłata w tym samym miesiącu kalendarzowym w
przypadku klienta posiadającego ROR w BS
3) każdy kolejny przelew/wypłata w tym samym miesiącu kalendarzowym w
przypadku klienta nie posiadającego ROR w BS
Uzyskiwanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku - miesięcznie
Wyciągi bankowe:
1) udostępniane w formie elektronicznej poprzez kanał www lub wysyłane na adres elektroniczny e-mail Klienta
2) sporządzane w formie papierowej (za każdy wygenerowany wyciąg):
a) wysyłany listem zwykłym po zakończeniu miesiąca lub przygotowywany do odbioru
w jednostce Banku Klientom nie posiadającym dostępu do rachunku poprzez kanał
www
b) wysyłany listem zwykłym po zakończeniu miesiąca lub przygotowywany do odbioru w
jednostce Banku Klientom posiadającym dostęp do rachunku poprzez kanał www

Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach:
1) kanału www
2) serwisu SMS

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
7,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
bez opłat

bez opłat
5,00 zł
bez opłat
bez opłat

2.2.1.3 Rachunek oszczędnościowy „Indywidualne Konto Emerytalne”
1.
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Otwarcie rachunku

bez opłat

2.
3.
4.
5.
6.

Prowadzenie rachunku
Wpłata na rachunek

bez opłat
bez opłat

Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty
otwarcia rachunku
Realizacja dyspozycji przelewu z rachunku:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
Sporządzenie i przekazanie jednego wyciągu w roku

200,00 zł
bez opłat
6,00 zł
bez opłat

2.2.1.4 Rachunek oszczędnościowy a’vista potwierdzony wystawioną książeczką oszczędnościową
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wydanie książeczki
Wpłaty gotówkowe na książeczkę
Wypłaty gotówkowe z książeczki

6.

Wypłaty gotówkowe z książeczki środków,
które wpłynęły w formie elektronicznej z innych banków

7.

Likwidacja książeczki
Realizacja przelewów:

8.

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
bez opłat
bez opłat z zastrzeżeniem pkt.6
0,15% kwoty wypłacanej nie mniej niż 4,00 zł.

bez opłat
bez opłat

1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne
banki
3) na rachunki prowadzone przez inne banki
przekazywane w systemie SORBNET

5,00 zł
35,00 zł

2.2.1.5 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej
1.
2.

bez opłat
bez opłat

Otwarcie i prowadzenie rachunku
Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku, z zastrzeżeniem pkt. 2.2.1.6 ppkt. 6

Realizacja przelewów:
3.

bez opłat

1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
2) na rachunki bankowe prowadzone przez
inne banki
3) na rachunki prowadzone przez inne banki
przekazywane w systemie SORBNET

6,00 zł
35,00 zł

2.2.1.6 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych
1.

2.

Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku, współposiadacza
lub pełnomocnika
Wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o
posiadaniu rachunku, lokaty terminowej, wysokości salda, dopisanych odsetek do wkładu, itp.

5,00 zł
30,00 zł + VAT

Uwaga: Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg
obowiązującej stawki

3.

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
zapisu na wypadek śmierci.

15,00 zł

Uwaga : opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału Banku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zapisodawcy.

Sporządzenie odpisu:
1) obrotów na rachunku, za każde rozpoczęte
4.

10 pozycji
2) wyciągu z rachunku,
3) jednego dowodu do wyciągu

5,00 zł
10,00 zł.
3,00 zł.

Uwaga :
1) Za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50 % stawki podstawowej
2) Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek

5.
6.
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Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu
Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych
powyżej kwot wymagających awizowania:
1) nie zgłoszone z co najmniej 2 – dniowym
wyprzedzeniem

bez opłat

0,1 % nie mniej niż 5,00 zł

2) zgłoszone z co najmniej 2 – dniowym wyprzedzeniem, lecz nie podjęte w terminie
wskazanym w zgłoszeniu

0,1 % nie mniej niż 10,00 zł

Uwaga :
1)

Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji za wypłatę gotówkową z rachunku rozliczeniowego.

2)

Opłata nie jest pobierana, jeśli wypłata z rachunku lokaty terminowej dokonywana jest do 3 dnia roboczego po upływie okresu umownego.

Obsługa książeczek oszczędnościowych

7.

8.

1) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
oszczędnościowej
2) wystawienie nowej w miejsce utraconej lub
zniszczonej
3) umorzenie utraconej książeczki
4) przepisanie książeczki na rzecz innej osoby
w drodze cesji
5) ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki bądź numeru książeczki
Za dokonanie zmian w umowie rachunku bankowego:
1) za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek
klienta
2) za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek BS

9.
10.

Realizacja decyzji spadkobierców
Zmiana karty wzorów podpisów do rachunku

11.

Działania BS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania
przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
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20,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
bez opłat
15,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

2.2.2

Rachunki i rozliczenia walutowe
Rodzaj usług (czynności)

Lp

Stawka

2.2.2.1 Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Unikonto walutowe”
1.
2.
3.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez BS

bez opłat
bez opłat
bez opłat

Wyciągi bankowe:

4.

1) udostępniane w formie elektronicznej poprzez kanał www lub wysyłane na adres elektroniczny e-mail Klienta
2) sporządzane w formie papierowej (za każdy wygenerowany wyciąg):
a) wysyłany listem zwykłym po zakończeniu miesiąca lub przygotowywany do odbioru w
jednostce Banku Klientom nie posiadającym dostępu do rachunku poprzez kanał www
b) wysyłany listem zwykłym po zakończeniu miesiąca lub przygotowywany do odbioru w jednostce Banku Klientom posiadającym dostęp do rachunku poprzez kanał www

bez opłat
bez opłat
5,00 zł

Uwaga: Prowizja nie dotyczy Klientów, którzy zawarli z Bankiem umowy prowadzenia rachunku do dnia 20.06.2013 r. W przypadku tych rachunków
raz w miesiącu wyciąg udostępniany jest bezpłatnie, do momentu dokonania zmiany przez Klienta sposobu udostępniania wyciągu.

5.
6.
7.

Uzyskiwanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku - miesięcznie
Zmiana karty wzorów podpisów do rachunku
Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach:
1) kanału www
2) serwisu SMS

5,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat

2.2.2.2 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej
1.
2.
3.
4.

Otwarcie rachunku terminowych lokat oszczędnościowych
Prowadzenie rachunku terminowych lokat oszczędnościowych
Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku, z zastrzeżeniem pkt. 2.2.2.3 ppkt. 8
Realizacja przelewów z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych na rachunki bankowe
prowadzone przez BS

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

2.2.2.3 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych
1.
2.

3.

Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku, współposiadacza lub pełnomocnika
Wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku, lokaty terminowej,
wysokości salda, dopisanych odsetek do wkładu, itp.

30,00 zł + VAT

Uwaga: Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia zapisu na wypadek śmierci.
Uwaga :

4.

5,00 zł

15,00 zł

opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału Banku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zapisodawcy

Za sporządzenie odpisu:
1) obrotów na rachunku, za każde rozpoczęte 10 pozycji
2) wyciągu z rachunku,
3) jednego dowodu do wyciągu

5,00 zł
10,00 zł
3,00 zł

Uwaga :
1) Za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej
2) Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek

5.
6.
7.
8.

9.

Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu
Dokonanie zmian w umowie rachunku bankowego:
1) za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek klienta,
2) za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek BS,
Zmiana karty wzorów podpisu do rachunku
Realizacja decyzji spadkobierców
Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych powyżej kwot wymagających awizowania:
1) nie zgłoszone z co najmniej 2 – dniowym wyprzedzeniem
2) zgłoszone z co najmniej 2 – dniowym wyprzedzeniem, lecz nie podjęte w terminie
wskazanym w zgłoszeniu

bez opłat
20,00 zł
bez opłat
20,00 zł
15,00 zł
0,1 % nie mniej niż 5,00 zł.
0,1 % nie mniej niż 10,00 zł

Uwaga :
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1)

Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji za wypłatę gotówkową z rachunku bankowego.

2)

Opłata nie jest pobierana, jeśli wypłata z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dokonywana jest do 3 dnia roboczego po upływie okresu umownego.

Rozdział III Wydawanie i obsługa kart płatniczych
3.1
Klienci instytucjonalni
3.1.1 Karty debetowe
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka
Visa Business
Electron

Visa Business
Electron payWave

20,00 zł

30,00 zł

3.

Wydanie karty
Wydanie:
1) duplikatu w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej
Wznowienie karty

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

4.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

bez opłat

5.

10,00 zł

15,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

8.

Używanie karty
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
gotówki na wniosek klienta – od każdej zmiany
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

1,50 zł
2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 10,00 zł
0,00 zł

9.

Wydanie pierwszego numeru PIN

4,00 zł

4,00 zł

10.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

7,00 zł

7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

45,00 zł

75,00 zł

1%

1%

1.
2.

6.

7.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
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Ponowne zestawienie transakcji na życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty, duplikatu lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

3.1.2 Karty charge
Stawka

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Wydanie karty dla posiadacza rachunku
Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej
Wznowienie karty dla posiadacza rachunku
Zastrzeżenie karty
Używanie karty (opłata miesięczna)
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Ekspresowe przesłanie karty, duplikatu lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą
Wydanie pierwszego numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta
Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki BS
Transakcje bezgotówkowe
Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych
i wypłat gotówki (miesięcznie od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym)
1) w kraju
2) za granicą
Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia
Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwanie do spłaty
zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

20.

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju
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MasterCard
Business

MasterCard
Business Gold

40,00 zł

150,00 zł

20,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
bez opłat
10,00 zł

50,00 zł
100,00 zł
bez opłat
bez opłat
12,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

2%

2%

2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
4,00 zł
7,00 zł

2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
4,00 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł
2,00 zł

4,50 zł
7,00 zł
2,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

bez opłat

bez opłat

1%
1%
50,00 zł

1%
1%
100,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

równowartość w złotych 150
USD plus koszty operacyjne
MasterCard
równowartość w złotych 95
USD plus koszty operacyjne
MasterCard

równowartość w złotych 150
USD plus koszty operacyjne
MasterCard
równowartość w złotych 95
USD plus koszty operacyjne
MasterCard

3.1.3 Karty świadczeniowe
Stawka

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

MasterCard

1.

Wydanie karty i numeru PIN

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

2.

Zasilenie rachunku karty

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

3.

Zastrzeżenie karty

4.

Używanie karty (opłata miesięczna)

5.

Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach SGB

6.

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
bez opłat
bez prowizji

3.1.4 Karty przedpłacone
Rodzaj usług (czynności)

Lp.
1.
2.

3.

4.

Wydanie karty i numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą
Zastrzeżenie karty

Stawka
MasterCard
30,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
bez opłat

3.1.5 Karty kredytowe
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka
MasterCard

1.

Wydanie karty (głównej lub dołączonej) – za każdą kartę

100,00 zł

2.

Używanie karty - rocznie, z góry za każdy rok ważności karty

75,00 zł

3.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej

75,00 zł

4.

Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN

35,00 zł

5.

Wznowienie karty

bez opłat

6.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

7.

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą

8.

Zmiana PIN w bankomatach

4,50 zł

9.

Wydanie pierwszego numeru PIN

4,00 zł

10.

Wydanie nowego numeru PIN

7,00 zł

11.

Zmiana limitu kredytowego

bez opłat

12.

Minimalna kwota do zapłaty

5 % min. 50,00 zł

13.

Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwanie do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę
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4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł

20,00 zł

bez opłat

14.

Zestawienie transakcji

15.

Ponowne zestawienie transakcji na życzenie klienta

3.2
3.2.1

5,00 zł

Klienci indywidualni
Karty debetowe
Stawka

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Wydanie karty dla:
1) posiadacza rachunku
2) współposiadacza rachunku
3) osoby wskazanej
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty
posiadaczowi, współposiadaczowi lub
osobie wskazanej
Zastrzeżenie karty
Używanie karty
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych
lub wypłat gotówki na wniosek klienta

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS
S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w
pkt 1
4) w kasach innych, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą

7.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash
back
Wydanie pierwszego numeru PIN

8.
9.

10. Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach
11.
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

Visa Electron
młodzieżowa

Maestro/
Visa Electron

MasterCard
Debit
PayPass

MasterCard
Debit
PayPass
młodzieżowa

Visa Electron
payWave

Visa Electron
payWave
młodzieżowa

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
3,00 zł

bez opłat
3,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
4,00 zł

bez opłat
1,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł
1,30 zł

1,50 zł
1,30 zł

1,50 zł
1,30 zł

1,50 zł
1,30 zł

1,50 zł

1,50 zł

2% min.5,0 zł

2% min.5,0 zł

3% min.4,5 zł

2% min.4,5 zł
3% min.10,0 zł

2% min.4,5 zł
3% min.10,0 zł

3% min. 4,5 zł
3% min. 4,5 zł

3% min.4,5 zł 3% min.4,5 zł 3% min.4,5 zł
3% min.4,5 zł 3% min.4,5 zł

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

0,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

bez opłat

bez opłat
1 % (dot.
Visa
Electron)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez
prowizji

bez
prowizji

1%

1%

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klien13.
ta - miesięcznie
Przesłanie ponownego zestawienia transak14.
cji na życzenie klienta
12.

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN

15. (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
16. Transakcje bezgotówkowe
17.

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej
w walucie obcej
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1%

3.2.2

Karty przedpłacone
Stawka

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

MasterCard

1.

Wydanie karty i numeru PIN

25,00 zł

2.
3.

Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty

bez opłat
30,00 zł

4.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

5.

Używanie karty (opłata miesięczna)
Zmiana PIN w bankomatach
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

6.

7.

8.
9.

3.2.3
Lp.

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
bez opłat
bez prowizji

Karty kredytowe
Rodzaj usług (czynności)

Stawka
Master Card/Visa
MasterCard Gold
40,00 zł

150,00 zł

55,00 zł

150,00 zł

3.
4.

Wydanie karty (głównej lub dołączonej) – za każdą kartę
Używanie karty (głównej lub dołączonej) – po pierwszym
roku użytkowania
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN

50,00 zł
25,00 zł

150,00 zł
25,00 zł

5.

Wznowienie karty

55,00 zł

80,00 zł

6.

bez opłat

bez opłat

3 % min. 6,00 zł

3 % min. 6,00 zł

8.

Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach

3 % min. 6,00 zł
3 % min. 6,00 zł
3 % min. 6,00 zł
3 % min. 7,00 zł
4,50 zł

3 % min. 6,00 zł
3 % min. 6,00 zł
3 % min. 6,00 zł
3 % min. 7,00 zł
4,50 zł

9.
10.

Wydanie pierwszego numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN

bez opłat
6,00 zł

bez opłat
bez opłat

11.

Zmiana limitu kredytowego

bez opłat

bez opłat

12.

5 % min. 50,00 zł

5 % min. 50,00 zł

6,60 zł
bez opłat

6,60 zł
bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

3 % (dot. Visa Elektron)

-

16.

Minimalna kwota do zapłaty
Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu
rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach
określonych w umowie o kartę
1) dla umów zawartych do 11 marca 2016 r.
2) dla umów zawartych po 11 marca 2016 r.
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej
w walucie innej niż PLN
Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

nie dotyczy

równowartość 148 EUR

17.

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

nie dotyczy

równowartość 95 EUR

1.
2.

7.

13.

14.
15.
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3.2.4

Karty charge
Stawka

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

MasterCard
Standard

MasterCard
Gold

Visa Classic

1.

Wydanie karty głównej lub dołączonej

30,00 zł

100,00 zł

30,00 zł

2.

Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej

20,00 zł
20,00 zł

100,00 zł
100,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

3.

Wznowienie karty głównej lub dołączonej

20,00 zł

200,00 zł

20,00 zł

4.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5.

Używanie karty (opłata miesięczna)

2,00 zł

5,00 zł

2,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

2%

2%

2%

2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

6.

7.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki
na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą

8.

Wydanie pierwszego numeru PIN

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

9.

Wydanie nowego numeru PIN

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

10.

Zmiana PIN w bankomatach
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

11.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

bez opłat

bez opłat

bez opłat

12.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

13.

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1%
1%

1%
1%

1%
1%

40,00 zł

200,00 zł

40,00 zł

6,60 zł
bez opłat

6,60 zł
bez opłat

6,60 zł
bez opłat

14.

15.

16.

Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i
wypłat gotówki (miesięcznie od kwoty transakcji wykonanych w
poprzednim cyklu rozliczeniowym)
1) w kraju
2) za granicą
Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge
Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu
rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach
określonych w umowie o kartę
1) dla umów zawartych do 11 marca 2016 r.
2) dla umów zawartych po 11 marca 2016 r.

17.

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

-

18.

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

-
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równowartość
150 USD plus
koszty operacyjne MasterCard
równowartość 95
USD plus koszty
operacyjne
MasterCard

-

-

Rozdział IV Kredyty
4.1
Lp.
1.

2.

Klienci instytucjonalni

Rodzaj usług (czynności)
Prowizja wstępna (aplikacyjna)

Stawka

0,2 %
Uwaga: Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu płatna jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia
wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym, w którym Bank jest uczestnikiem.

Prowizja przygotowawcza:
1) kredyty w rachunku bieżącym
2) kredyty obrotowe
3) kredyty rewolwingowe
4) kredyty inwestycyjne
5) kredyty konsolidacyjne
6) kredyty na nieruchomości
7) kredyty hipoteczne
8) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR

1,0 % min 300,00 zł
od 2,0 % min 100,00 zł
2,0 % min 300,00 zł
od 2,0 % min 100,00 zł
od 3,0 % min 400,00 zł
od 2,0 % min 100,00 zł
od 3,0 % min 500,00 zł
2,0 % min 100,00 zł

Uwaga: 1) Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu i płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy.
2) W przypadku kredytu w rachunku bieżącym udzielanego na okres dłuższy niż 12 miesięcy prowizja naliczana jest za każdy rozpoczęty rok
trwa…nia umowy w wysokości 1 % i płatna:
a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania kredytu w pierwszym dniu umownego okresu kredytowania oraz
b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania kredytu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania kredytu.

Prowizja z tytułu gotowości:
3.

4.

0,5 % w stosunku miesięcznym
0,1 % w stosunku miesięcznym
Uwaga: 1) W przypadku kredytów nieodnawialnych prowizja naliczana jest od kwoty niewykorzystanego kredytu postawionego do dyspozycji
…………….. Kredytobiorcy, za ilość dni, w których Bank pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
…………2) W przypadku kredytu rewolwingowego prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem
…………….wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania.
3,96 % rocznie, płatne na koniec
Prowizja za obsługę kredytu w rachunku bieżącym
każdego miesiąca po 0,33 % od
Uwaga: Prowizja pobierana jest za pełny miesiąc niezależnie od dnia podpisania umowy kredytowej.
górnej granicy zadłużenia

1) kredyty nieodnawialne
2) kredyty rewolwingowe

Prowizja rekompensacyjna:

5.

1) do 5 lat trwania umowy kredytu
2) powyżej 5 lat trwania umowy kredytu

2,0 % min 50,00 zł
1,0 % min 50,00 zł

Uwaga: Prowizja dotyczy kredytów nieodnawialnych i naliczana jest od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w Harmonogramie spłat i płatna
w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu.

6.

Prowizja od zaangażowania kredytowego:
Prowizja za administrowanie kredytem udzielonym w konsorcjum bankowym organizowanym przez BS

7.

0,25 % min 200,00 zł

Uwaga: Prowizja naliczana jest na dzień 31 grudnia za każdy rozpoczęty roczny okres trwania umowy kredytowej, od aktualnej kwoty kredytu lub dostępnego limitu w
przypadku kredytów odnawialnych i płatna do 31 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji za rok w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

Uwaga:
Prowizja naliczana jest od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca i płatna w terminie spłaty raty
……………kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej). Należna jest w całości dla organizatora konsorcjum.

0,01 % w stosunku
miesięcznym nie mniej niż
100,00 zł

Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta:

8.

9.

1) podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia
2) skrócenie, wydłużenie okresu kredytowania – od kwoty aktualnego zadłużenia
3) obniżenie marży w okresie kredytowania – od kwoty aktualnego zadłużenia
4) prolongatę spłaty kredytu – od kwoty prolongowanej
5) zmianę zabezpieczenia kredytu
6) przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej – od kwoty długu
7) inne zmiany
Wydanie zaświadczenia / opinii bankowej o kredycie na wniosek Klienta

2,0 % min 200,00 zł
1,0 % min 200,00 zł
0,5 % min 200,00 zł
2,0 % min 100,00 zł
200,00 zł
0,5 % min 100,00 zł
150,00 zł

150,00 zł + VAT

Uwaga: Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

10. Za wydanie promesy kredytowej na podstawie złożonego wniosku kredytowego

Uwaga: Przy zawieraniu umowy kredytowej pobrana opłata zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej.

11. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki

0,5 % min 150,00 zł
20,00 zł

Za wydanie zezwolenia na:

12. 1) zwolnienie

zabezpieczenia w formie hipoteki, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia, cesji, itp.

2) wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia

40,00zł
30,00 zł

13.

Za wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu - od każdego egzemplarza

15,00 zł

14.

Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy kredytu, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej
Kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu

150,00 zł
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4.2

Klienci indywidualni

Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1. Prowizja przygotowawcza
1) udzielenie kredytu gotówkowego
2) udzielenie/odnowienie kredytu w ROR
3) udzielenie kredytu mieszkaniowego
4) udzielenie kredytu konsolidacyjnego
5)

udzielenie pożyczki hipotecznej

6)

udzielenie kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie

Stawka
od 2,5 % min 40,00 zł
od 1,0 % min 20,00 zł
od 2,0 % min 100,00 zł
od 3,0 % min 400,00 zł
od 3,0 % nie mniej niż
200,00 zł
od 2,0 % nie mniej niż
200,00 zł

Uwaga: Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR) i płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy.

2.

Prowizja rekompensacyjna
1) kredyty podlegające zapisom ustawy o kredycie konsumenckim
2) kredyty niepodlegające zapisom ustawy o kredycie konsumenckim
a) do 5 lat trwania umowy kredytu
b) powyżej 5 lat trwania umowy kredytu

bez opłat
2,0 % min 50,00 zł
1,0 % min 50,00 zł

Uwaga: Prowizja rekompensacyjna naliczana jest od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonej w Harmonogramie spłat i
płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki.

3.

Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta:
1) podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia
2) skrócenie, wydłużenie okresu kredytowania – od kwoty aktualnego zadłużenia
3) obniżenie marży w okresie kredytowania – od kwoty aktualnego zadłużenia
4) prolongatę spłaty kredytu – od kwoty prolongowanej
5) zmianę zabezpieczenia kredytu
6) przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej – od kwoty długu
7) inne zmiany
Wydanie zaświadczenia / opinii bankowej o kredycie na wniosek Klienta

4.
5.

6.
7.
8.

2,0 % min 200,00 zł
1,0 % min 200,00 zł
0,5 % min 200,00 zł
2,0 % min 100,00 zł
200,00 zł
0,5 % min 100,00 zł
150,00 zł

60,00 zł + VAT

Uwaga: Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg
obowiązującej stawki.

Za sporządzenie dodatkowego Harmonogramu spłat na wniosek Klienta
1) kredyty podlegające zapisom ustawy o kredycie konsumenckim z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie
2) kredyty niepodlegające zapisom ustawy o kredycie konsumenckim w tym
kredyty zabezpieczone hipotecznie
Za wydanie promesy kredytowej
Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
Za wydanie zezwolenia na:
1) zwolnienie zabezpieczenia w formie hipoteki, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia, cesji,
itp.

2) wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia

bez opłat
20,00 zł
100,00 zł
20,00 zł
40,00 zł
30,00 zł

Za wysłanie (od każdego egzemplarza):

9.

1) upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) - w przypadkach określonych w umowie kredytu / pożyczki
a) kredyty i pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym
b) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie
konsumenckim udzielone do 11 marca 2016 r.
c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie
konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.
2) wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu / pożyczki
a) kredyty i pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym
b) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie
konsumenckim udzielone do 11 marca 2016 r.
c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie
konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.

6,60 zł
6,60 zł
bez opłat
6,60 zł
6,60 zł
bez opłat

Uwaga: Wskazane opłaty płatne są przez Kredytobiorcę za każde wysłane upomnienie / wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli, i innych osób
będących dłużnikami BS z tytułu zabezpieczenia kredytu.
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ROZDZIAŁ V - Poręczenia i gwarancje
Lp.

Prowizje i opłaty

1.

Za rozpatrzenie wniosku i udzielenie gwarancji / poręczenia na następujące
okresy:
1) do 6 miesięcy
2) powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy
3) powyżej 12 miesięcy do 5 lat

Stawka

0,5 % min 250,00 zł.
1,0 % min 250,00 zł.
2,0 % min 250,00 zł.

Uwaga: Opłata płatna jest jednorazowo w dniu podpisania umowy gwarancji/ poręczenia

2.

3.

Prowizja za wystawienie gwarancji/poręczenia:
1) według standardowego wzoru Banku
2) według wzoru przedstawionego przez Klienta i zaakceptowanego
przez Bank
Korzystanie z gwarancji / poręczenia
Uwaga: Opłata naliczana jest w okresach trzymiesięcznych od kwoty wystawionej(czynnej)
gwarancji/ poręczenia.

100,00 zł
300,00 zł
0,25 % nie mniej niż 50,00 zł

4.

Anulowanie gwarancji

80,00 zł.

5.

Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach
gwarancji

50,00 zł.

6.

Wypłata z gwarancji lub poręczenia

100,00 zł.

7.

Za zmianę warunków umowy gwarancji / poręczenia

200,00 zł.
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ROZDZIAŁ VI - Usługi bankowości elektronicznej
6.1 Serwis SMS (przesyłanie informacji przez SMS)
Wyszczególnienie

Lp.

Opłata jednostkowa za każdą wiadomość wysłaną przez Bank w formie SMS

1.
2.
3.

Zmiana zakresu usługi (np. numeru rachunku, numeru telefonu, wybranej opcji, itp.)

Zablokowanie / odblokowanie dostępu do usługi

Stawka
0,20 zł
5,00 zł
bez opłat

6.2 Kanał WWW
Lp.

Wyszczególnienie

Sporządzenie na życzenie Klienta odpisu dokumentów do rachunku w ramach
operacji zrealizowanych za pośrednictwem kanału WWW – od każdego dokumentu
Przygotowanie środków identyfikacji elektronicznej na dostarczonym przez
2.
Bank nośniku (pendrive).
Przygotowanie środków identyfikacji elektronicznej na dostarczonym przez
Klienta nośniku:
1) dla jednego Użytkownika, w przypadku rachunku oszczędnościowo3.
rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego
2) dla nie więcej niż dwóch Użytkowników, w przypadku rachunku rozliczeniowego
Przygotowanie środków identyfikacji elektronicznej dla kolejnych Użytkowni4.
ków poza wymienionymi w pkt.3 – za każdego dodatkowego Użytkownika
Ponowne przygotowanie środków identyfikacji elektronicznej dla Użytkownika
5.
w miejsce zgubionych, skradzionych bądź zniszczonych
6. Odblokowanie dostępu do rachunków po 6 błędnych logowaniach
7. Zablokowanie listy haseł jednorazowych lub dostępu do rachunków
8. Wydanie listy haseł jednorazowych
9. Opłata jednostkowa za komunikaty autoryzacyjne w formie SMS
środków identyfikacji elektronicznej do klienta za potwierdzeniem
10. Przesłanie
odbioru
1.
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Stawka
6,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
10,00 zł.
10,00 zł.
bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,20 zł
25,00 zł

ROZDZIAŁ VII - Obrót wartościami dewizowymi
7.1

Skup i sprzedaż wartości dewizowych
Wyszczególnienie

Lp.

Stawka

Skup i sprzedaż znaków pieniężnych w walutach wymienialnych
0,5 % nie mniej niż 3,00 zł

1.

Uwaga: Bank nie prowadzi skupu i wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków pieniężnych w walutach wymienialnych.
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju:
1) na rachunki prowadzone przez BS
a) klienci indywidualni
b) klienci instytucjonalni
2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku

2.

Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty
Uwaga: Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera
…
się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w Podrozdziale 7.2 ust. 3
Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków w kraju – tryb normalny
(TOMNEXT):
1) przekazy do 5.000 euro
2) przekazy przekraczające 5.000 euro
Uwaga:
1) Do opłat, o których mowa w ust. 4 nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego, określonych w Podrozdziale 7.2 ust. 3.
2) Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia
realizacji przekazu.
Eurotransfer – realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z
datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie):
- rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
- bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,
- bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta,
- określona opcja kosztowa SHA.
Uwaga : Do eurotransferu nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT) – dodatkowa opłata do ust. 4 i 5

3.

4.

5.

5,00 zł
9,00 zł
0,3% - nie mniej niż 20,00 zł
i nie więcej niż 150,00 zł
100,00 zł

45,00 zł
75,00 zł

12,00 zł

100,00 zł

6.
Uwaga: Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę
………..posiadania wolnych środków przez BS na rachunkach nostro.
7.

Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju.

8.

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w
wykonywaniu przekazów (OUR):
1) przekazy do równowartości 2.500 euro
2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro

45,00 zł plus koszty
Banków pośredniczących

40,00 zł
80,00 zł

Uwaga: Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia
realizacji przekazu.

Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)

9.

40,00 zł

7.2 Zlecenia różne
Lp.

Wyszczególnienie

Stawka

1.

Zamiana nominałów banknotów waluty wymienialnej na inny nominał
Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku
realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)
Zryczałtowana opata pobierana z tytułu ponoszonych przez BS kosztów związanych z
korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych.

0,5% - nie mniej niż 5,00 zł

2.
3.

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę
4.

Uwaga:
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100,00 zł
10,00 zł
20,00 zł + VAT

Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg
obowiązującej stawki.

ROZDZIAŁ VIII Inne czynności i usługi
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Wydanie portfela do skarbca nocnego oraz klucza do drzwiczek wrzutni

2.

Zmiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały

3.
4.

Sporządzenie kserokopii od strony A-4
Wysłanie dokumentu faksem
Wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych:

1) do 3 miesięcy
2) powyżej 3 miesięcy
Wysłanie wyciągów listem poleconym na wniosek Klienta

5.
6.

Inne czynności i usługi nie wymienione w Taryfie

7.

Prowizja od wypłat z przejściowego konta bankowego dokonywanych na rzecz
klientów nieposiadających rachunku w danej jednostce Banku

8.

Stawka
30,00 zł.
0,5 %
nie mniej niż 5,00 zł.
1,00 zł.
5,00zł.
10,00 zł.
20,00 zł.
10,00 zł.
Opłata ustalana indywidualnie
+
podatek VAT, o ile usługa podlega
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

0,5% nie mniej niż 5,00 zł.

Uwaga: Opłaty nie pobiera się od przeksięgowań na spłatę kredytów udzielonych w BS.

1) wpłaty gotówkowe dokonywane do innych banków drogą elektroniczną do kwoty
1.000,00 zł, gdzie płatności związane są z utrzymaniem gospodarstwa domowego - z
tytułu opłat za energię elektryczną, telefon, telewizję kablową, abonament RTV, wywóz śmieci, usługi internetowe, czynsz, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości,
2) wpłaty gotówkowe dokonywane do innych banków drogą elektroniczną dla kwot
powyżej 1.000,00 zł, gdzie płatności związane są z utrzymaniem gospodarstwa domowego - z tytułu opłat za energię elektryczną, telefon, telewizję kablową, abonament
RTV, wywóz śmieci, usługi internetowe, czynsz, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości,
3) wpłaty gotówkowe dokonywane do innych banków drogą elektroniczną dla pozostałych płatności

9.

10.

Za zastrzeżenie:
1) dokumentów tożsamości osoby korzystającej z usług BS,
2) dokumentów tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1

3,00 zł

0,5% nie mniej niż 5,00 zł

0,5% nie mniej niż 5,00 zł

bez opłat
10,00 zł + VAT

Uwaga: Usługa wskazana w pkt 2 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki

11.

Działania BS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z
powodu podania przez Klienta błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

12.

Przesyłka kurierska na życzenie Klienta

Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie
13.
Uwaga: Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki
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20,00 zł
wg ceny zakupu dokonanego przez
BS powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT

20,00 zł + VAT

ROZDZIAŁ IX Produkty wycofane z oferty Banku
9.1 Rachunki i rozliczenia złotowe
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka

9.1.1 Rachunek bieżący i pomocniczy (w ofercie do 19.05.2013 r.)

1.

Otwarcie rachunku bankowego:
1) bieżącego i pomocniczego,
2) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel,
3) pomocniczego, na który mają wpływać dotacje ze środków funduszy strukturalnych

Uwaga:
1) za otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego dla rolników pobiera się opłatę w wysokości 60 % stawki, o której mowa w ppkt 1)
2) za otwarcie rachunku bieżącego, pomocniczego i dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel dla Wspólnot Mieszkaniowych pobiera
się opłatę w wysokości 40 % stawki, o której mowa w ppkt 1)

Prowadzenie rachunku bankowego – miesięcznie, chyba że umowa stanowi inaczej :
1) bieżącego i pomocniczego,
2) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel,

2.

3.

30,00 zł.
20,00 zł.

Uwaga:
1) za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego dla rolników pobiera się opłatę w wysokości 50 % stawki, o której mowa w ppkt 2)
2) za prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego i dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel dla Wspólnot Mieszkaniowych pobiera się opłatę w wysokości 50 % stawki, o której mowa w ppkt 2)

Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez BS:
1) w formie otwartej do kasy Banku,
2) w formie zamkniętej lub do wrzutni,
3) we wpłatomacie
Uwaga: Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone dla Wspólnot Mieszkaniowych

4.

25,00 zł.
25,00 zł.
bez opłat

Prowizje od wypłat gotówkowych :
1) rachunków bankowych prowadzonych przez BS,
2) nie zgłoszonych z co najmniej 2 –dniowym wyprzedzeniem powyżej kwot wymagających
awizowania,
3) za niepodjęcie gotówki w terminie uzgodnionym w zgłoszeniu

0,3 % - nie mniej niż 5,00 zł.
0,1 %
0,1 % - nie mniej niż 3,00 zł
2,50 zł
0,3 % - nie mniej niż 5,00 zł.
0,3 % - nie mniej niż 10,00 zł
0,1 % nie mniej niż 10,00 zł.

Uwaga :
1) prowizje, o których mowa w ppkt 2) i 3) pobiera się niezależnie od prowizji określonych w ppkt 1)
2) prowizji, o której mowa w ppkt 1) nie pobiera się od rolników
3) prowizję minimalną od wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych dla Wspólnot Mieszkaniowych pobiera się w wysokości 50 % stawki, o której mowa w ppkt 1)

5.

Korzystanie z wpływów bieżących:
1) w formie zlecenia gotówkowego
2) w formie zlecenia bezgotówkowego
a) złożonego w placówce BS
b) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

0,3 % - nie mniej niż 12,00 zł.
0,3 % - nie mniej niż 12,00 zł.
bez opłat

Uwaga:
1) za wpływ bieżący nie jest traktowane uznanie rachunku kwotą wypłaconego kredytu i zapadłej lokaty,
2) prowizję pobiera się niezależnie od opłaty za przelew i wypłatę,

Realizacja przelewów:

6.

1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
c) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET
2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
c) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET

bez opłat z zastrzeżeniem pkt.14
5,00 zł
35,00 zł

bez opłat
1,50 zł
35,00 zł

Zlecenia stałe:

7.

1) realizacja zlecenia stałego złożonego w formie papierowej – od każdej dyspozycji:
a) na rachunki prowadzone przez BS
b) na rachunki prowadzone przez banki inne niż BS
2) realizacja zlecenia stałego złożonego w elektronicznych kanałach dostępu – od każdej dyspozycji:
a) na rachunki prowadzone przez BS
b) na rachunki prowadzone przez banki inne niż BS
3) przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego:
a) w formie papierowej
b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
4) zawiadomienie Klienta o niezrealizowaniu zlecenia stałego z powodu niewystarczających środków na
rachunku – od każdej złożonej dyspozycji

bez opłat
2,00 zł
bez opłat
1,50 zł
1,50 zł
bez opłat
3,00 zł

Uwaga: Nie pobiera się opłat za zlecenia stałe zawierające dyspozycje przekazania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez BS z zastrzeżeniem pkt 14.

8. Polecenie zapłaty:

1) realizacja polecenia zapłaty – od każdej operacji,
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2,00 zł.

2) przyjęcie, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty,

9. Uzyskiwanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku – miesięcznie
10. Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych
11. Potwierdzenie blankietu czekowego - od każdego blankietu czekowego
1) Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych,

12. 2) Odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych
13. Przyjęcie do inkasa czeków - od każdego czeku

Przelew wewnętrzny z rachunku bieżącego lub pomocniczego na inny rachunek w BS

2,00 zł
12,00 zł.
1,00 zł za 1 egzemplarz czeku
10,00 zł.
20,00 zł
20,00 zł.
15,00 zł.
0,15 % od kwoty przeksięgowania nie mniej niż 2,00 zł

Uwaga:

14.

1)

Prowizję pobiera się gdy łączna kwota jednego bądź kilku przelewów wewnętrznych w ciągu miesiąca przekracza 10 000,00 zł – od przekroczenia wskazanego limitu.

2)

Nie dotyczy dyspozycji bezgotówkowych typu spłata zobowiązań kredytowych, przeksięgowania środków na zakładaną lokatę terminową, przelewów na wynagrodzenia
pracowników, płatności za faktury.

3)

Prowizji nie pobiera się od przeksięgowań wewnętrznych na inne rachunki prowadzone w BS w ciężar udzielonego limitu kredytu w rachunku bieżącym lub pomocniczym.

Dokonanie zmian w umowie rachunku bankowego:
1) za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek klienta,
2) za zmianę wzorów podpisów na wniosek klienta,
3) za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek BS,

20,00 zł.
15,00 zł.
bez opłat

Sporządzenie odpisu:
1) obrotów na rachunku, za każde rozpoczęte 10 pozycji
wyciągu z rachunku,
16. 2)
3) jednego dowodu do wyciągu

7,00 zł
15,00 zł.
5,00 zł.

15.

Uwaga : 1) Za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej
2) Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek

Wydanie na wniosek Klienta :
1) zaświadczenia / opinii bankowej potwierdzającego posiadanie rachunku / wysokość salda / wielkość

17.

obrotów / itp.

60,00 zł. + VAT

Uwaga: Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

2) potwierdzenia wykonania przelewu

18. Zmiana karty wzorów podpisów do rachunku

3,00 zł

20,00 zł.

Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach:

19. 1) kanału www
2) serwisu SMS
Wyciągi bankowe:
20. 1) odbierane w jednostce banku prowadzącej rachunek
2) na wniosek klienta wysyłane po zakończeniu miesiąca listem zwykłym na adres do korespondencji

7,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

9.1.2 Rachunek do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych (w ofercie do 19.05.2013 r.)
1.
2.
3.
4.

Prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek
1) za przyjęcie i wykonanie dyspozycji z rachunku klienta do ZUS od każdego przelewu
którego kwota nie przekracza 1.000,00 zł.
2) za przyjęcie i wykonanie dyspozycji z rachunku klienta do ZUS od każdego przelewu,
którego kwota przekracza 1.000,00 zł.
Wypłaty gotówkowe z rachunku

9.1.3 Rachunek oszczędnościowy „Świadczenia Społeczne”(w ofercie do 23.10.2012 r.)
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków
Realizacja przelewów w formie papierowej:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS,

4.

5.
6.

2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki do kwoty 1.000,00 zł, gdzie kwoty płatności
związane są z utrzymaniem gospodarstwa domowego - z tytułu opłat za energię elektryczną, telefon, telewizję kablową, abonament RTV, wywóz śmieci, usługi internetowe, czynsz, ubezpieczenia
i podatek od nieruchomości
3) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki dla kwot powyżej 1.000,00 zł, gdzie kwoty
płatności związane są z utrzymaniem gospodarstwa domowego - z tytułu opłat za energię elektryczną, telefon, telewizję kablową, abonament RTV, wywóz śmieci, usługi internetowe, czynsz,
ubezpieczenia i podatek od nieruchomości

bez opłat
bez opłat
5,00 zł.
0,5 % nie mniej niż 5,00 zł.
0,5 % nie mniej niż 5,00 zł.
5,00 zł
2,00 zł
bez opłat
bez opłat
2,50 zł.

4,00 zł.

4) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki dla pozostałych płatności
Zmiana karty wzorów podpisów do rachunku
Sporządzenie i przekazywanie jednego wyciągu w miesiącu:

4,00 zł
20,00 zł.

1) odbieranego w jednostce banku
2) na wniosek klienta wysyłanego po zakończeniu miesiąca listem zwykłym

bez opłat
bez opłat
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