Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/43/XI/2020
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Pińczowie z dnia 27.XI. 2020 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych
Banku Spółdzielczego w Pińczowie
dla klientów instytucjonalnych
(OBOWIĄZUJE OD DNIA 01 MARCA 2021 R.)

Pińczów, 2020
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Rozdział I. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów
instytucjonalnych

§1
Bank Spółdzielczy w Pińczowie zwany w dalszej części „BS” pobiera opłaty i prowizje za
czynności i usługi bankowe w przypadkach, wysokościach i w granicach określonych w
„Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Pińczowie dla klientów
instytucjonalnych” zwanej dalej „Taryfą”.
§2
Decyzje Zarządu Banku mogą określać stosowanie innych opłat i prowizji bankowych oraz
zasady ich pobierania.
§3
Nie pobiera się opłat i prowizji od:
I. 1) otwarcia wszystkich rachunków bankowych prowadzonych przez BS;
2) prowadzenia rachunków:
a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek
organizacyjnych,
b) na których gromadzone są środki na cele charytatywne,
3) wpłat i wypłat gotówkowych lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych
jednostek organizacyjnych,
4) wpłat gotówkowych na rachunki bieżące rolników,
5) wpłat na rachunki, na których gromadzone są środki na cele charytatywne,
6) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów zaciągniętych w BS oraz innych zobowiązań
wobec BS.
II. Opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazywanie informacji stanowiących
tajemnicę bankową – na żądanie osób i instytucji, o których mowa w art. 105 i 106
ustawy Prawo bankowe.
§4
Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS z
instytucjami lub podmiotami gospodarczymi na zlecenie których dokonywane są operacje, BS
pobiera od tych podmiotów opłaty i prowizje w wysokości określonej w umowie.
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§5
Obowiązek pobierania opłat i prowizji oraz ustalenie ich wysokości spoczywa na pracowniku
BS przyjmującym dokumenty rozliczeniowe od klienta. Pracownik wpisuje kwotę opłaty/
prowizji na wszystkich odcinkach dokumentów. Jeżeli formularz nie przewiduje miejsca na
opłatę / prowizję, wówczas zamieszcza się na nim adnotację „pobrano opłatę/prowizję/ zł…
gr… i wpisuje kwotę.
§6
1. Opłaty /prowizje/ od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż
BS pobiera się od wpłacającego, chyba że została zawarta umowa pomiędzy BS a
posiadaczem rachunku o pobieraniu opłat/prowizji/ od posiadacza rachunku.
2. Opłaty /prowizje/ od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS
pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku, zgodnie z zawartą umową
pomiędzy BS a posiadaczem rachunku.
3. Opłaty/prowizje/ od wpłat, o których mowa w ust. 1 i 2, może być pobierana od
posiadacza rachunku bankowego miesięcznie lub okresowo w formie ryczałtu, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał. Częstotliwość pobierania opłat/prowizji/ ustala się
w umowie.
4. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS pobiera opłaty zgodnie z
podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu
oszczędnościowego z bankami.
§7
Upoważnia się Członków Zarządu Banku Spółdzielczego – do ustalania w uzasadnionych
przypadkach innych opłat i prowizji niż podane w Taryfie oraz ustalania opłat i prowizji za
usługi świadczone przez BS nie uregulowane w Taryfie.
§8
1. Opłaty i prowizje pobiera się w złotych i groszach.
2. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie
obowiązujących.
§9
Stawki opłat i prowizji bankowych winny być podane do wiadomości w miejscu
wykonywania czynności bankowych.
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Rozdział II. Tryb pobierania stawek prowizji i opłat dla klientów
instytucjonalnych
Tabela nr 1

RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH
LP

RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI)

TRYB POBIERANIA

STAWKA

bieżącego

jednorazowo

0,00 zł

b) pomocniczego

jednorazowo

0,00 zł

c)

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

bieżącego

miesięcznie

20,00 zł

pomocniczego

miesięcznie

20,00 zł

dodatkowego (wyodrębnione środki)

miesięcznie

5,00 zł

rachunku VAT

miesięcznie

0,00 zł

dostęp do systemu

jednorazowo

0,00 zł

opłata za korzystanie z systemu

miesięcznie

5,00 zł

za odblokowanie

5,00 zł

za wpłatę

0,25% min. 5,00 zł

za wypłatę

0,5% min. 5,00 zł

za przelew

4,00 zł

Otwarcie rachunku:
a)
1

dodatkowego (wyodrębnione środki)

d) rachunku VAT
1,2

Prowadzenie rachunku :

2

Usługa bankowości elektronicznej (System eBO):
3

4
5
6

odblokowanie dostępu do sytemu
Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez
Bank
Wypłata gotówkowa
Realizacja przelewu w placówce Banku:
a) polecenie przelewu wewnętrznego na rachunki
prowadzone w Banku i jego jednostkach
organizacyjnych:
- na rachunek innego Klienta
Uwaga: nie dotyczy przeksięgowań z tytułu spłat
kredytów i zakładania lokat terminowych

4,00 zł

- na rachunek tego samego Klienta
Uwaga: nie dotyczy przeksięgowań z tytułu spłat
kredytów i zakładania lokat terminowych

za przelew

Uwaga: dotyczy
rachunków bieżących
prowadzonych w
związku z wykonywaną
działalnością
gospodarczą lub
rolniczą
0,2% min. 4,00 zł i nie
więcej niż 200,00 zł
Uwaga: dotyczy
rachunków ROR i
a’vista,

b) polecenie przelewu na rachunki prowadzone w
innych bankach w systemie ELIXIR
1
2

za przelew

5,00 zł

Uwaga: miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego/pomocniczego pobierana jest 16-tego każdego miesiąca.
Uwaga: Opłaty nie pobiera się za m-c, w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych.
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c)

polecenie przelewu na rachunki prowadzone w
innym banku krajowym w systemie Sorbnet
Czeki krajowe:

za przelew

35,00 zł

wydanie czeków

za jeden czek

1,00 zł

b) potwierdzenie czeku

za jeden czek

10,00 zł
0,5% min. 10,00 zł lub
zgodnie z podpisanymi
umowami o realizacji
czeków zł

a)
7

c)

8

9

realizacja czeku potwierdzonego przez inny bank
Uwaga: prowizją od opłat obciąża się podawcę
czeku

Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia
utraty blankietów czekowych
Zlecenia stałe składane w placówce Banku:

za jeden czek

jednorazowo

25,00 zł

a) rejestracja zlecenia stałego

za zlecenie

5,00 zł

b) modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego

za zlecenie

5,00 zł

c) realizacja zlecenia stałego

za przelew

3,00 zł

a) rejestracja polecenia zapłaty

za zlecenie

5,00 zł

b) modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty

za zlecenie

5,00 zł

c) realizacja polecenia zapłaty
Realizacja przelewu w systemie eBO na rachunki
prowadzone:
a) polecenie przelewu wewnętrznego na rachunki
prowadzone w Banku i jego jednostkach
organizacyjnych
b) polecenie przelewu na rachunki prowadzone w
innych bankach w systemie ELIXIR
Zlecenia stałe składane w systemie eBO:

za przelew

1,50 zł

za przelew

0,00 zł

Polecenie zapłaty:
10

11

12

za przelew

1,50 zł

a) rejestracja zlecenia stałego

za zlecenie

0,00 zł

b) modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego

za zlecenie

0,00 zł

c) realizacja zlecenia stałego

za przelew

1,50 zł

a) powiadomienie o zmianie salda

za SMS

0,40 zł

b) autoryzacja w systemie EBO

za SMS

0,10 zł

c) logowanie do sytemu EBO

za SMS

0,10 zł
4-ro krotność opłaty
pocztowej za list
polecony /priorytet/ za
zwrotnym
potwierdzeniem
odbioru: od dnia
1.04.2019 r.:( 8,40
zł+2,60 zł)x4= 44,00
zł)
Obowiązuje do zmiany
opłaty przez Pocztę
Polską S.A
20,00 zł

Przesłanie komunikatu SMS wg typu:
13

14

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz
upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w
rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym, do
dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu
spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika
za każdy wysłany monit)

15

Likwidacja rachunku na wniosek Klienta

za każdy wysłany monit

jednorazowo
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Tabela nr 2

RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH
PROWADZONY DLA ROLNIKÓW
LP

RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI)

TRYB POBIERANIA

STAWKA

bieżącego

jednorazowo

0,00 zł

b) pomocniczego

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

bieżącego

miesięcznie

7,00 zł

pomocniczego

miesięcznie

7,00 zł

rachunku VAT

miesięcznie

0,00 zł

dostęp do systemu

jednorazowo

0,00 zł

opłata za korzystanie z systemu

miesięcznie

5,00 zł

za odblokowanie

5,00 zł

Otwarcie rachunku:
1

a)

c)

rachunku VAT
1,2

Prowadzenie rachunku :
2

Usługa bankowości elektronicznej (System eBO):
3

odblokowanie dostępu do sytemu
4

Wpłata gotówkowa

za wpłatę

0,00 zł

5

Wypłata gotówkowa

za wypłatę

0,5% min. 5,00 zł

za przelew

4,00 zł

Realizacja przelewu w placówce Banku:
a) polecenie przelewu wewnętrznego na rachunki
prowadzone w Banku i jego jednostkach
organizacyjnych:
- na rachunek innego Klienta
Uwaga: nie dotyczy przeksięgowań z tytułu spłat
kredytów i zakładania lokat terminowych

4,00 zł

- na rachunek tego samego Klienta

6

Uwaga: nie dotyczy przeksięgowań z tytułu spłat
kredytów i zakładania lokat terminowych

za przelew

Uwaga: dotyczy
rachunków bieżących
prowadzonych w
związku z wykonywaną
działalnością
gospodarczą lub
rolniczą
0,2% min. 4,00 zł i nie
więcej niż 200,00 zł
Uwaga: dotyczy
rachunków ROR i
a’vista,
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b) polecenie przelewu na rachunki prowadzone w
innych bankach w systemie ELIXIR
c) polecenie przelewu na rachunki prowadzone w
innym banku krajowym w systemie Sorbnet
Czeki krajowe:

za przelew

5,00 zł

za przelew

35,00 zł

wydanie czeków

za jeden czek

1,00 zł

b) potwierdzenie czeku

za jeden czek

10,00 zł

a)

1
2

Uwaga: miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego/pomocniczego pobierana jest 26-tego każdego miesiąca.
Uwaga: Opłaty nie pobiera się za m-c, w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych.
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za jeden czek

0,5% min. 10,00 zł lub
zgodnie z podpisanymi
umowami o realizacji
czeków zł

jednorazowo

25,00 zł

a) rejestracja zlecenia stałego

za zlecenie

5,00 zł

b) modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego

za zlecenie

5,00 zł

c) realizacja zlecenia stałego

za przelew

3,00 zł

a) rejestracja polecenia zapłaty

za zlecenie

5,00 zł

b) modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty

za zlecenie

5,00 zł

c) realizacja polecenia zapłaty
Realizacja przelewu w systemie eBO na rachunki
prowadzone:
a) polecenie przelewu wewnętrznego na rachunki
prowadzone w Banku i jego jednostkach
organizacyjnych
b) polecenie przelewu na rachunki prowadzone w
innych bankach w systemie ELIXIR
Zlecenia stałe składane w systemie eBO:

za przelew

1,50 zł

za przelew

0,00 zł

c)

8

9

realizacja czeku potwierdzonego przez inny bank
Uwaga: prowizją od opłat obciąża się podawcę
czeku

Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia
utraty blankietów czekowych
Zlecenia stałe składane w placówce Banku:

Polecenie zapłaty:
10

11

12

za przelew

1,50 zł

a) rejestracja zlecenia stałego

za zlecenie

0,00 zł

b) modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego

za zlecenie

0,00 zł

c) realizacja zlecenia stałego

za przelew

1,50 zł

a) powiadomienie o zmianie salda

za SMS

0,40 zł

b) autoryzacja w systemie EBO

za SMS

0,10 zł

c) logowanie do sytemu EBO

za SMS

0,10 zł
4-ro krotność opłaty
pocztowej za list
polecony /priorytet/ za
zwrotnym
potwierdzeniem
odbioru: od dnia
1.04.2019 r.:( 8,40
zł+2,60 zł)x4= 44,00
zł)
Obowiązuje do zmiany
opłaty przez Pocztę
Polską S.A
10,00 zł

Przesłanie komunikatu SMS wg typu:
13

14

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz
upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w
rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym, do
dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu
spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika
za każdy wysłany monit)

15

Likwidacja rachunku na wniosek Klienta

za każdy wysłany monit

jednorazowo
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Tabela nr 3

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW
LP

RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI)

TRYB
POBIERANIA

STAWKA

1

Za zmianę umowy rachunku / karty wzorów podpisów

jednorazowo

25,00 zł

2

Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku
Sporządzanie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu
księgowego)
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczeń
bankowych
Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o
ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do
rozporządzania wskazanym rachunkiem
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji
(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych
z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę
a) z Bankiem

jednorazowo

5,00 zł

od każdego dokumentu

2,00 zł

3
4
5
6

7

8

9

10
11
12
13
14
15

b) z innym bankiem
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
mającego moc takiego tytułu – za każdy przekaz na
rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji.
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero
po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.
Dokonanie z rachunku wypłaty z tytułu spadkobrania i
realizacji dyspozycji na wypadek śmierci.
Uwaga: opłata pobierana od każdej wypłaty
Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku,
telefonicznie na hasło
Poszukiwanie rachunków na nazwisko jednej osoby,
zlecone przez składającego zapytanie
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu
tożsamości na wniosek Klienta Banku
Zmiana rodzaju rachunku z zachowaniem NRB*
)* opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany rachunku
na rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie
Za niepodjętą gotówkę w przypadku zgłoszenia wypłaty

od wydanego
zaświadczenia
jednorazowo

20,00 zł
25,00 zł

od oświadczenia

0,00 zł

jednorazowo

20,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

za przelew

0,5 % wyegzekwowanej
kwoty min. 20,00 zł, max.
50,00 zł

za wypłatę

40,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

od zapytania

30,00 zł

jednorazowo

30,00 zł

jednorazowo

180,00 zł

jednorazowo

30,00 zł
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Tabela nr 4

PRODUKTY KREDYTOWE
LP
1.
2.
2.1

2.1 a

2.2

RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI)
Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja
przygotowawcza:
Prowizja za : udzielenie/przedłużenie/podwyższenie
kwoty kredytu:
Kredyt w rachunku bieżącym RB

Prowizja od zaangażowania kwoty kredytu w RB

Kredyt obrotowy

TRYB POBIERANIA

STAWKA

jednorazowo od
wnioskowanej kwoty

0,00 zł

jednorazowo od kwoty
kredytu/podwyższenia

1,50% - 2,00 %

w pierwszym dniu
następnego 12 miesięcznego
okresu

2,00 % min.1.000,00 zł

jednorazowo od kwoty
kredytu

do 1 roku –
1,50% - 2,00%
powyżej 1 roku –
2,50% - 3,00%

2.3

Kredyt inwestycyjny

jednorazowo od kwoty
kredytu

do 5 lat – 2,00 %
Powyżej 5 lat –
2,20% -3,00 %

2.4

Kredyt pomostowy Unia Biznes

jednorazowo od kwoty
kredytu

od 1,00% do 2,00 %

2.5

Kredytowa Linia Hipoteczna

jednorazowo od kwoty
kredytu

1,50% - 2,00%

2.6

Kredyt preferencyjny z pomocą ARiMR w ramach
linii kredytowych: RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02
i MRCSK

jednorazowo od
wnioskowanej kwoty
kredytu

zgodnie z umowa
zawartą pomiędzy
Bankiem a ARiMR

2.7

Prowizja od zaangażowania kwoty kredytu
preferencyjnego z dopłatami ARiMR pobranego w
okresie od 18.09.2012 roku do dnia 31 grudnia 2014
roku na wznowienie produkcji w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w
wyniku klęsk żywiołowych z dopłatą odsetek z
ARiMR

jednorazowo

2.8

Kredyty dla jednostek budżetu terenowego

jednorazowo

Ustalana indywidualnie

2.9

Pozostałe kredyty

jednorazowo

3,00% -5,00%

1,00% - nie mniej niż
200,00 zł od stanu
kredytu na koniec
31 grudnia każdego roku
kalendarzowego
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Tabela nr 5

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW
KREDYTOWYCH
LP

RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI)

1

Prolongowanie/odroczenie terminu spłaty kredytu lub
jego części (rat kapitałowych lub odsetek)

2

Wydanie promesy udzielenia kredytu

3
4
5
6

9

10

11
12
13
14
15

Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny
zdolności kredytowej na wniosek Klienta
Sporządzenie historii kredytu na wniosek
Kredytobiorcy
Zmiana innych postanowień umowy kredytu na
wniosek Kredytobiorcy
Wydanie zaświadczeń/opinii o kredycie na wniosek
Klienta

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności
Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do
dostarczenia określonych w umowie kredytowej
dokumentów – od każdego wysłanego monitu

Inne czynności związane z obsługą kredytów
dokonywane na wniosek Klienta. Uwaga: za wydanie
takich dokumentów jak zgoda na zwolnienie części
hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego itp.
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek
Kredytobiorcy (od dokumentu)
Opłata za zmianę przedmiotu
zabezpieczenia(przewłaszczenie/zastaw)
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki
w księdze wieczystej
Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie spłaty kredytu (pierwsza inspekcja
0 zł)

TRYB POBIERANIA

STAWKA

od kwoty prolongowanej

0,5%
min.20,00 zł max.300,00
zł

jednorazowo od kwoty
przyrzeczonej

Od 0,5% min.100 zł

jednorazowo

50,00 zł

za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy

50 zł

za aneks

50 zł

za zaświadczenie/opinię

20 zł

za każdy wysłany monit

4-ro krotność opłaty
pocztowej za list
polecony /priorytet/ za
zwrotnym
potwierdzeniem odbioru:
od dnia 1.04.2019 r.:(
8,40 zł+2,60 zł)x4=44,00
zł)
Obowiązuje do zmiany
opłaty przez Pocztę
Polską S.A

za każdy dokument

50,00 zł

jednorazowo

10 zł

jednorazowo

100 zł

jednorazowo

150 zł

jednorazowo

10 zł

jednorazowo

200 zł

jednorazowo

( 1,00% - 3% ) kwoty
objętej ugodą

16

Za zawarcie ugody z Bankiem

17

Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego lub
dokumentu mającego moc takiego tytułu

za każdy dokument

40 zł

18

Spłata całości lub części kredytu przed terminem

Jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty

0 zł

10

Tabela nr 6

CZYNNOŚCI KASOWE
LP

1

2
3

RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI)

TRYB POBIERANIA

STAWKA

Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane:
a) na rachunki prowadzone w innych bankach
krajowych,
b) na konto ZUS

za wpłatę

0,5% min. 4,50 zł

za wpłatę

0,6% min. 8,00 zł

c)

za wpłatę

0,6% min. 8,00 zł

za wypłatę

0,5% min. 5,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

na konto US

Wypłaty z konta „zlecenia do wypłaty”
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub
banknotów zniszczonych na obiegowe powyżej 10 szt.

Tabela nr 7
11

KARTY BANKOMATOWE
LP

RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI)

TRYB POBIERANIA

STAWKA

KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS
1

Wydanie nowej karty

jednorazowo

20,00 zł

2

Wznowienie karty

jednorazowo

20,00 zł

3

Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

20,00 zł

4

Wydanie karty dla współposiadacza /pełnomocnika

jednorazowo

20,00 zł

5

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

jednorazowo

20,00 zł

6

Aktywacja nowej karty w placówce Banku

jednorazowo

5,00 zł

miesięcznie

10,00 zł

jednorazowo

8,00 zł

jednorazowo

8,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

od transakcji

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

od transakcji

1,0% min. 5,00 zł

od transakcji

3%, min.10,00 zł

od transakcji

3%, min.10,00 zł

od transakcji

3%, min.10,00 zł

od transakcji

3%, min.10,00 zł

od transakcji

Bez opłat

od transakcji

Bez opłat

jednorazowo

3,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

10,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

jednorazowo

10,00 zł

2

7

Obsługa karty debetowej

8

Zmiana numeru PIN w bankomatach
Ponowne generowanie PIN na wniosek użytkownika
karty
Zastrzeżenie karty/blokada
Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w
kraju
a) w kraju

9
10

11

b) za granicą

12

Wypłata gotówki:
a) we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku
BPS SA i innych banków zgodnie z zawartymi
umowami3
b) w pozostałych bankomatach w kraju
c) w bankomatach za granicą

13

14

Wypłata gotówki w kasie obcego banku:
a)
kraju
b) za granicą

w

Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej
Usługa cashback:

15

a) w kraju

20

b) za granicą
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach obcego
banku w kraju
Rozpatrzenie zasadnej reklamacji
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie
Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany.
Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie (na
życzenie Posiadacza rachunku)
Zmiana danych Użytkownika karty

21

Za zmianę wysokości limitów transakcyjnych

jednorazowo

10,00 zł

22

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

jednorazowo

1.000,00 zł

23

Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty

jednorazowo

1.000,00 zł

16
17
18
19

12

Tabela nr 8

13

LP

RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI)

TRYB POBIERANIA

STAWKA

KARTY PŁATNICZE VISA CLASSIC DLA ROLNIKÓW
1

Wydanie nowej karty

jednorazowo

15,00 zł

2

Wznowienie karty

jednorazowo

15,00 zł

3

Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

15,00 zł

4

Wydanie karty dla współposiadacza /pełnomocnika

jednorazowo

15,00 zł

5

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

jednorazowo

15,00 zł

6

Aktywacja nowej karty w placówce Banku

jednorazowo
miesięcznie

5,00 zł
10,00 zł

jednorazowo

6,00 zł

5

7

Obsługa karty debetowej

8

Zmiana numeru PIN w bankomatach
Ponowne generowanie PIN na wniosek użytkownika
karty
Zastrzeżenie karty/blokada
Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w
kraju
a) w kraju

9
10

11

jednorazowo

b) za granicą

12

Wypłata gotówki:
a) we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku
BPS SA i innych banków zgodnie z zawartymi
umowami4
b) w pozostałych bankomatach w kraju
c) w bankomatach za granicą

13

14

Wypłata gotówki w kasie obcego banku:
a)
kraju
b) za granicą

w

Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej

6,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

od transakcji

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł
od transakcji
od transakcji

4,00 zł

od transakcji

3%, min.10,00 zł

od transakcji

3%, min.10,00 zł

od transakcji

3%, min.10,00 zł

od transakcji

3%, min.10,00 zł

od transakcji

Bez opłat

od transakcji

Bez opłat

Usługa cashback:
15

a) w kraju

20

b) za granicą
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach obcego
banku w kraju
Rozpatrzenie zasadnej reklamacji
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie
Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany.
Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie (na
życzenie Posiadacza rachunku)
Zmiana danych Użytkownika karty

21
22

16
17
18
19

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

3,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
5,00 zł

jednorazowo

10,00 zł

Za zmianę wysokości limitów transakcyjnych

jednorazowo

10,00 zł

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

jednorazowo

1.000,00 zł

14

Tabela nr 9

PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM5
LP

RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI)

TRYB POBIERANIA

STAWKA

do banków krajowych,

za przelew

50,00 zł

b) do banków zagranicznych,

za przelew

50,00 zł

Polecenie przelewu SEPA6:
1

a)

15

2
3
4

Polecenie przelewu TARGET7/SWIFT8 w EUR w
ramach EOG
Polecenie przelewu w walucie obcej9 (wysyłane do
banków krajowych)
Polecenie wypłaty

za przelew
za przelew
za przelew

50,00 zł
0,25%, min. 50,00 zł
max.100,00 zł
0,25%, min. 50,00 zł
max.100,00 zł

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:

5

6

a) z banków krajowych
b) z banków zagranicznych w ramach EOG10
w walucie EUR
c) z banków zagranicznych w ramach EOG10
w walucie innej niż EUR
d) z banków zagranicznych spoza EOG10
Dodatkowe opłaty:
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek
Klienta (opłata pobierana ze zwracanej kwoty)
Zlecenie poszukiwania polecenia
przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta
Realizacja polecenie przelewu w trybie
niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR,
USD, GBP, PLN
Realizacja polecenie przelewu z opcją kosztową
OUR
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego
polecenia przelewu, wykonane na zlecenie Klienta
Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia
emerytalnego i rentowego

od otrzymanego przelewu
od otrzymanego przelewu
od otrzymanego przelewu

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

od otrzymanego przelewu

20,00 zł

od transakcji

0,15 %, min. 20,00 zł
max. 100,00 zł

za zlecenie

75,00 zł + koszty
banków trzecich

od transakcji

100,00 zł

za przelew

80,00 zł

od transakcji

75,00 zł + koszty
banków trzecich

od otrzymanego przelewu

10,00 zł

5

Przekaz w obrocie dewizowym:
transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przekaz
TARGET.
6
Polecenie przelewu SEPA
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu
i Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca
następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod
BIC;
3) koszty „SHA”;
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących;
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer).
7

Polecenie przelewu TARGET
usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z
rachunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku
będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 - transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku
brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której korzystają
banki centralne i komercyjne.
8
SWIFT
międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku BPS wykorzystywana do
realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku.
9
Polecenie przelewu w walucie obcej
usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku
płatniczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż
złoty i euro.
10

EOG
Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

16

(EFTA).

17

