Zmiana: Załącznik do Protokółu Zarządu BS Nr 39/X/2020 z dn. 29.X.2020 r.
Załącznik do Protokółu Zarządu BS
Nr 7/II/2019 z dnia 25.02.2019 roku
/JEDNOLITY TEKST /
Uchwała Nr 5/7/II/2019
Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie z dnia 25 lutego 2019 roku w
sprawie: wysokości opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych
przez Bank Spółdzielczy w Pińczowie w walucie krajowej.
Zmiana Nr 1: Uchwała Nr 4/11/III/2019 Zarządu BS z dnia 29.03.2019 roku;
Zmiana Nr 2: Uchwała Nr 1/15/V/2019 Zarządu BS z dnia 07.05.2019 roku;
Zmiana Nr 3: Uchwała Nr 4/31/IX/2019 Zarządu BS z dnia 06.09.2019 roku;
Zmiana Nr 4: Uchwała Nr 3/13/III/2020 Zarządu BS z dnia 27.03.2020 roku;
Zmiana Nr 5: Uchwała Nr 3/20/VI/2020 Zarządu BS z dnia 05.06.2020 roku.
Zmiana Nr 6: Uchwała Nr 3/39/X/2020 Zarządu BS z dnia 29.X.2020 roku
Na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 15 Statutu Banku Spółdzielczego w Pińczowie w związku z
art. 110 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r. ze zm.), uchwala
się, co następuje :
§ 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 za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku
Spółdzielczym w Pińczowie” zwanej dalej „Taryfą” - stanowiąca załącznik do niniejszej
Uchwały. Użyte w Uchwale określenie „BS” oznacza Centralę Banku w Pińczowie , Oddziały
Banku w Kijach i Złotej oraz Filię w Michałowie.
§ 2.
Decyzje Zarządu Banku mogą określać stosowanie innych stawek 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) oszczędnościowych,
c) terminowych lokat oszczędnościowych,
d) na których gromadzone są środki na cele charytatywne,
e) Podstawowych Rachunków Płatniczych.
3) wpłat i wypłat gotówkowych z prowadzonych przez BS rachunków:
a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
b) terminowych,
c) lokat oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych, w tym
Podstawowych Rachunków Płatniczych.
4) wpłat gotówkowych na rachunki bieżące rolników i książeczki oszczędnościowe a'vista,
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 , sporządzanie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę
bankową - na żądanie osób i instytucji, o których mowa w art. 105 i 106 ustawy Prawo
bankowe.
III. Nie pobiera się prowizji i opłat o których mowa w Rozdziale I TARYFY opłat i prowizji
za
czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w

przypadku rachunków nieoprocentowanych – PKZP i Rad Rodziców.
§ 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.
§ 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 do ustalania opłat i prowizji za
usługi świadczone przez BS nie uregulowane w Taryfie.
§ 8.
1. Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach .
2. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie
obowiązujących.
§ 9.
Traci moc Uchwała Nr 4/26/VIII/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie z dnia 06
sierpnia 2018 roku w sprawie: wysokości opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych
przez Bank Spółdzielczy w Pińczowie w walucie krajowej.
§ 10.
Stawki opłat i prowizji bankowych winny być podane do wiadomości w miejscu wykonywania
czynności bankowych.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 03 listopada 2020
roku.
Zarząd BS :
/-/ Jakub Madej
/-/ Bogumiła Cedro
/-/ Anna Kurczyna

Obowiązuje od dnia 03 listopada 2020 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu
BS
Nr 3/39/X/2020 z dn. 29.X.2020 r.
TARYFA
opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe
w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie .
Rozdział I.
RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
Lp.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku:
a) bieżącego i pomocniczego, w tym
Podstawowego Rachunku Płatniczego
b) dodatkowego – dla wyodrębnienia
środków
na określony cel
c) lokaty terminowej
Prowadzenie rachunku:
a) bieżącego i pomocniczego z
zastrzeżeniem
pkt. d) i e)
b) środków wyodrębnionych
c) lokaty terminowej
d) rachunku bieżącego rolników
e) oszczędnościowo- rozliczeniowego
f) bieżącego potwierdzonego ks.
oszcz.
g) Podstawowego Rachunku
Płatniczego
Uwaga
Opłaty nie pobiera się za m-c , w którym
rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni
kalendarzowych
Wydanie książeczki czekowej, czeków
gotówkowych lub rozrachunkowych albo
blankietów czekowych dla :
a) rachunków oszcz.- rozlicz.
b) got. dla inst. budż. i innych
c) ks. czekowe BGŻ 1934 dla przedsięb.
Wpłaty gotówkowe:
a) na rachunki prowadzone w BS z
zastrzeżeniem pkt c
b) na rachunki bankowe prowadzone w
innych
bankach
c) na rachunki bieżące rolników
Uwaga: prowizje pobiera się od wpłacającego

Stawka obowiązująca

bez opłat
bez opłat
bez opłat

20,00 zł miesięcznie
5,00 zł miesięcznie
bez opłat
4,00 zł miesięcznie
4,00 zł miesięcznie
bez opłat
bez opłat

1,00 zł za 1 blankiet
0,50 zł za 1 blankiet
0,20 zł za 1 blankiet

0,25 % nie mniej niż 2,50 zł
0,50 % nie mniej niż 3,90 zł
bez opłat

5.

lub posiadacza r-ku stosownie do zawartej
umowy
Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych, z
zastrzeżeniem pkt. c)
a) prowadzonych przez BS
0,5 % nie mniej niż 3,00 zł
0,5 % nie mniej niż 3,00 zł
b) prowadzonych przez inne banki
c) pomocn. prow. przez BS z tyt. dopłat
z
bez opłat
funduszy z UE- /SAPARD,SPO, PROW/

6.

Potwierdzenie czeku gotówkowego lub
rozrachunkowego

7.

Realizacja czeków potwierdzonych przez inny
bank
Uwaga:
Prowizją od opłat obciąża się podawcę czeku

8.

Za przelewy :
1) na rachunki prowadzone w BS , z
zastrzeżeniem pkt. 9
2) na rachunki w innym banku* :
a) złożone w BS
b) internetowe
)* - nie dotyczy 5-ciuprzelewów w miesiącu
z Podstawowego Rachunku Płatniczego

9.

10.

11.

12.

Za przelewy wewnętrzne z rachunków na
prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej
na rachunki oszczędnościowe (ROR , a’vista) i
odwrotnie, w ramach rachunków tego samego
klienta:
1) składane w placówkach Banku

2) internetowe
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu
mającego moc takiego tytułu z rachunku
bankowego
Uwaga:
Opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika
Realizacja stałego zlecenia:
- złożonego papierowo w placówce Banku
- złożonego za pośrednictwem bankowości
Internetowej
Uwaga:
1) opłaty nie pobiera się od zleceń na spłatę
należności z tytułu kredytów w Banku,
2) nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

5,00 zł od każdego czeku
0,5% nie mniej niż 3,00 zł lub
zgodnie z podpisanymi
umowami o realizacji czeków

bez opłat
3,00 zł
1,00 zł

0,2%- nie mniej niż 3,00 zł.,
i nie więcej niż 200,00 zł.
1,00 zł
0,5% nie mniej niż 5,00 zł

2,00 zł od przelewu
1,00 zł od przelewu

1) Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia
o utracie czeków gotówkowych
i rozrachunkowych
2) Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków
gotówkowych i rozrachunkowych

Sporządzenie odpisu obrotów na jednym
rachunku bankowym:
• za bieżący rok
13. •

za każdy poprzedni rok

10,00 zł plus koszty
telekomunikacji
10,00 zł plus koszty
telekomunikacji

5,00 zł za każde rozpoczęte 10
pozycji
7,00 zł za każde rozpoczęte 10
pozycji

Opłat nie pobiera się, gdy operacją jest dopisanie
odsetek
Sporządzenie odpisu:
a) wyciągu z rachunku bankowego
•
za rok bieżący
14.
•
za każdy poprzedni rok
b) jednego dowodu do wyciągu:
• za bieżący rok
• za każdy poprzedni rok
15.

Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu
rachunku bankowego

16.

Za przekazy w obrocie dewizowym

5,00 zł
7,00 zł
2,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
- od wychodzących – 30,00 zł
- od otrzymywanych - 7,00 zł

Uwaga: Dopuszcza się odstąpienie od pobierania prowizji i opłat wynikających z Rozdziału I
Taryfy w przypadku rezygnacji klienta z naliczania oprocentowania środków na rachunku.
(dotyczy rachunków : PKZP i Rad Rodziców).

Rozdział II
OBSŁUGA WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

1.

Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności

10,00 zł jednorazowo

2.

Ustalenie salda:
• na książeczce oszczędnościowej
• ror innego banku

wg „Cennika za usługi
telekomunikacyjne w
obrocie krajowym –
powiększone o 50%”

3.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu
mającego moc takiego tytułu z rachunku
bankowego
Uwaga:
Opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika

0,5% nie mniej niż 5,00 zł

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Obsługa książeczek oszczędnościowych:
• wystawienie książeczki a’vista
• wystawienie nowej zamiast utraconej
• umorzenie utraconej książeczki
• przepisanie książeczki w związku z
przelewem praw (Cesja)
Ustalenie aktualnego adresu posiadacza
książeczki, bądź numeru książeczki
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji
(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

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

Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
oszczędnościowej, czeków lub blankietów
czekowych z ror

50,00 zł

Otwarcie rachunku oszczędnościowego lub
oszczędnościowo - rozliczeniowego

bez opłat

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na/z rachunków
oszczędnościowych oraz oszczędnościoworozliczeniowych, w tym Podstawowych

bez prowizji

Rachunków Płatniczych, z zastrzeżeniem pkt. a)
a) wypłaty gotówkowe z rachunku
oszczędnościowego za pośrednictwem
książeczki a’vista

10.

Zmiana rodzaju rachunku z zachowaniem NRB*

2,00 zł od każdej wypłaty

180,00 zł

)* opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany
rachunku na rachunek z wyższa opłatą
za prowadzenie
11.

Odwołanie dyspozycji dot. zmiany rachunku

12.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
wykonanego w ramach rachunku płatniczego

13.

Sporządzenie duplikatu zestawienia dotyczącego
opłat pobranych z tytułu usług związanych z
Podstawowym Rachunkiem Płatniczym

50,00 zł

10,00 zł za każdy miesiąc

10,00 zł /jednorazowo/

Uwaga: Za dokonywanie zastępczo operacji wpłat i wypłat, BS uiszcza i pobiera opłaty
zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu
oszczędnościowego i czekowego z innymi bankami.

Rozdział III.
OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH ORAZ GWARANCJE
BANKOWE I INNE
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Udzielenie kredytu w rachunku kredytowym (z
wyjątkiem kredytów pod lp. 2) w zależności
od terminu spłaty:
• na okres do 1 roku
•

2.

na okres powyżej 1 roku

1) udzielenie lub podwyższenie kwoty kredytu
(od kwoty podwyższenia)
a) w rachunku bieżącym
b) w ROR
2) odnowienie kredytu w ROR
3) udzielenie kredytu „Uniwersalnego” na okres:
a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku
4) udzielenie kredytu „Uniwersalnego”
PROMOCJA
5) udzielenie kredytu pomostowego na realizację
przedsięwzięć inwest. w ramach PROW

Stawka obowiązująca

2,00% od kwoty przyznanego
kredytu lub limitu
3,00% od kwoty przyznanego
kredytu lub limitu

2,00 % od kwoty kredytu
1,50 % od kwoty kredytu
0,50 % od kwoty kredytu
3,00 % od kwoty
przyznanego kredytu
4,00 % od kwoty
przyznanego kredytu
4,00 % od kwoty
przyznanego kredytu
2,00 % od kwoty
przyznanego kredytu

6) udzielenie uniwersalnego kredytu hipotecznego
w zależności od terminu spłaty:
a) na okres do 5 lat
b) na okres powyżej 5 lat
7) udzielenie kredytu mieszkaniowego „Mój
DOM”
8) udzielenie kredytu w ramach „Kredytowej
Linii Hipotecznej” :

1,50 % od kwoty
przyznanego kredytu
2,00 % od kwoty
przyznanego kredytu
2,00 % od kwoty przyzn. kred.

1,50 % od kwoty przyzn. kred.
2,00 % od kwoty przyzn. kred.

a) na okres do 5 lat
1,50 % od kwoty przyznanego

b) na okres powyżej 5 lat
9) udzielenie kredytu obrotowego „SUSZA 2018”
10) udzielenie kredytu „Płynnościowego 2017”
11) udzielenie kredytu obrotowego „WIOSNA
2019
12) udzielenie kredytu konsolidacyjnego

___
3.

4.

5.

6.

7.
8.

13) udzielenie kredytu gotówkowego
„Ekologicznego w następujących wariantach
oferty cenowej:
a) wariant I:
- posiadanie w Banku: ROR/RB/avista
b) wariant II:
1)ubezpieczenie majątkowe odnawialnych
źródeł energii,
2) posiadanie w Banku: ROR/RB/a vista
c) wariant III:
1) ubezpieczenie na życie kredytobiorcy,
2) posiadanie w Banku: ROR/RB/a vista;
d) wariant IV:
1) ubezpieczenie majątkowe odnawialnych
źródeł energii,
2) ubezpieczenie na życie kredytobiorcy,
3) posiadanie w Banku: ROR/RB/avista
_________________________________________
Od zaangażowania kwoty kredytu preferencyjnego
z dopłatami ARiMR pobranego w okresie od
18.09.2012 do dnia 31 grudnia 2014 roku
Udzielenie poręczenia, gwarancji i awalu na okres:
• do 1 roku
• powyżej 1 roku
Udzielenie bankowej informacji kredytowej na
zlecenie innego banku krajowego w zakresie w
jakim informacje te są potrzebne w związku z
udzielaniem kredytów, pożyczek, poręczeń i
gwarancji
Za wydanie klientom na ich wniosek
zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tyt. kredytów bankowych lub innych
tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje
jako dłużnik
Wydanie kserokopii umowy o kredyt
Od innych zmian w umowach kredytowych
objętych aneksami z wyjątkiem: ulg w spłacie

kredytu
2,50 % od kwoty przyzn. kred.
1,60 % od kwoty przyzn.
kredyt.
2,00 % od kwoty przyzn. kredyt

3,50 % od kw. przyzn. kred.

3,00 % od kw. przyzn. kred.

2,50 % od kw. przyzn. kred.

2,00 % od kw. przyzn. kred.
__________________________
1,00 % - nie mniej niż 200,00 zł
od stanu kredytu na
koniec 31 grudnia
każdego roku
kalendarzowego

1,00 % od kwoty
2,00 % od kwoty

bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

9.

10.

kredytów, podwyższenie lub odnowienie kredytu w
ROR i zmian w umowach kredytów pomostowych
po otrzymaniu pomocy z ARiMR
Za czynności związane z podjęciem decyzji o
udzieleniu ulgi w spłacie kredytów (odroczenie
iinne ulgi)
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego
sytuacji ekonomiczno – finansowej

11.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz
upomnień do kredytobiorcy lub jego poręczycieli –
dot. należności przeterminowanych

12.

Za sporządzenie kopii dokumentu ze spłaty kredytu
– na wniosek Kredytobiorcy

0,5 % nie mniej niż 10,00 zł

0,5% od kwoty wnioskowanej
o udzielenie ulgi – nie mniej niż
15,00 zł

50,00 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.
5,00 zł

Rozdział III a
PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW W DEPOZYCIE BANKOWYM :

Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Za przechowywanie w depozycie bankowym :
a) książeczki oszczędnościowej , akcji ,
obligacji lub innych papierów
wartościowych
b) duplikatów kluczy – jednostek posiadaczy
rachunków bieżących – od każdego
posiadacza

Stawka obowiązująca

3,00 zł miesięcznie
od każdego dokumentu
3,00 zł miesięcznie

Rozdział IV
KARTY PŁATNICZE DEBETOWE
Lp.

Treść

VISA CLASSIC

VISA BUSINESS

1.

Wydanie nowej karty

10,00 zł

20,00 zł

2.

Wznowienie karty

10,00 zł

20,00 zł

3.

Wydanie duplikatu karty

10,00 zł

20,00 zł

4.

Wydanie karty dla
współposiadacza/pełnomocnika

10,00 zł

20,00 zł

5.

Opłata miesięczna za posiadanie
karty wydanej do rachunku

4,00 zł

10,00 zł

ROR

„rolniczego”10,00 zł

6.

Zmiana numeru PIN w bankomatach

6,00 zł

8,00 zł

7.

Ponowne generowanie PIN na
wniosek użytkownika karty

6,00 zł

8,00 zł

8.

Rozpatrzenie zasadnej reklamacji

Bez opłat

Bez opłat

9.

Zastrzeżenie karty/blokada

50,00 zł

50,00 zł

10.

Wypłata gotówki
Bez opłat

Bez opłat

2,00 zł

1,0% od transakcji

a) we wskazanych bankomatach
Grupy BPS S.A. i innych
banków krajowych zgodnie z
zawartymi umowami
b) w obcych bankomatach w
kraju

nie dotyczy 5 wypłat
miesięcznie kartą
wydaną do PRP

c) w bankomatach obcego
banku za granicą

6,00 zł

d) w kasie obcego banku w
kraju

5,00 zł

min. 5,00 zł

2,0% od transakcji
min. 10,00 zł
1,0% od transakcji
min. 5,00 zł

e) w kasie obcego banku za
granicą

2,0% min. 10,00 zł

2,0% od transakcji
min. 10,00 zł

f) transakcje cashback w kraju

Bez opłat

1,0% od transakcji
min. 5,00 zł

g) transakcje cashback za
granicą

Bez opłat

2,0% od transakcji

11.

Transakcje bezgotówkowe w kraju

Bez opłat

Bez opłat

12.

Transakcje bezgotówkowe za granicą

Bez opłat

Bez opłat

13.

Sprawdzenie dostępnych środków w
bankomatach obcego banku w kraju

2,00 zł

3,00 zł

14.

Zestawienie transakcji generowane w
cyklu rozliczeniowym miesięcznym
(na życzenie Posiadacza rachunku)

2,00 zł

5,00 zł

15.

Wydruk zestawienia transakcji w
bankomacie (na życzenie Posiadacza
rachunku)

2,00 zł

5,00 zł

17.

Za zmianę wysokości limitów
transakcyjnych

Bez opłat

10,00 zł

18.

Za zmianę danych (poza zmianą
limitów transakcyjnych)

3,00 zł

5,00 zł

19.

Awaryjna wypłata gotówki za
granicą po utracie karty

1 000,00 zł

1 000,00 zł

20.

Awaryjne wydanie karty za granicą
po utracie karty

Nie dotyczy

1 000,00 zł

min. 10,00 zł

Rozdział V.
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA *
EBO

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

1.

Aktywacja usługi Bankowości Internetowej

2.

Korzystanie z usługi Bankowości Internetowej

3.

Przesłanie komunikatu SMS wg typu:
- powiadomienie o zmianie salda
- autoryzacja – w systemie EBO
- logowanie do systemu EBO

0,30 zł
0,10 zł
0,10 zł

4.

Niezwrócenie PENDRIVE^A przy przejściu na EBO

20,00 zł.

5.

Za 1 przelew
( w tym realizacja stałego zlecenia złożonego
za pośrednictwem bankowości internetowej).

1,00 zł.

Bez opłat

5,00 zł./miesięcznie/

* od jednostek samorządu terytorialnego opłaty pobiera się zgodnie z podpisaną umową.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Pińczowie:
/-/

Jakub Madej

/-/ Bogumiła Cedro
/-/ Anna Kurczyna

