ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI
BANKOWE OD LUDNOŚCI
(obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r.)
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Taryfikator niniejszy określa opłaty i prowizje pobierane przez Bank za operacje i usługi
bankowe oferowane ludności tj. osobom fizycznym nie prowadzącym działalności
gospodarczej.
Od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pobiera się opłaty i prowizje
przewidziane w taryfikatorze dla jednostek gospodarczych.
ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM
1. „Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe od ludności” zwane dalej
Taryfą mają zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku
Spółdzielczego w Słomnikach, zwanego dalej Bankiem.
2. Opłaty i prowizje pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania
usługi;
2) miesięcznie;
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
3. Należne opłaty i prowizje za operacje i usługi bankowe wykonywane doraźnie pobiera się
w dniu ich realizacji od osób, które je zleciły.
4. Pobierane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z transakcji
lub jej anulowania nie z winy Banku.
5. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności
wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej
kwoty.
6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz
„od … do…” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie
w podanych granicach.
7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte
umowy stanowią inaczej.
8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na
zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od
transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są
zaokrąglane wg analogicznych zasad.
9. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo
opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe
przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty telekomunikacyjne.
10. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania
prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według
kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.
11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg
rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na
odstąpienie od jej pobrania.
13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie
zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne
postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
ZWOLNIENIA Z POBIERANYCH OPŁAT I PROWIZJI
Bank Spółdzielczy nie pobiera opłat i prowizji od:
a) wpłat na cele charytatywne,
b) operacji związanych z opłatą wierzytelności BS,
c) wpłat na rachunki bieżące w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku
wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności,
d) od przelewów wewnętrznych z tytułu założenia i likwidacji lokat terminowych przez
posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
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RACHUNKI BANKOWE

Rodzaj usług(czynności)
2

Tryb
pobierania
miesięcznie
jednorazowo

Opłata za Pakiet
Otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku
2
płatniczego w złotych
miesięcznie
prowadzenie rachunku
w walutach wymienialnych
Elektroniczne kanały dostępu
usługa bankowości elektronicznej:
dostęp do systemu
jednorazowo
hasło aktywacyjne lub hasło
miesięcznie zbiorczo
jednorazowe SMS do
za każdy SMS wysłany
autoryzacji – za każdy SMS
przez Bank3
Ilość darmowych SMS do
autoryzacji w miesiącu
miesięcznie
kalendarzowym
wydanie koperty z hasłem
aktywacyjnym
opłata za listę haseł
jednorazowych do autoryzacji
odblokowanie dostępu do
systemu
ustanowienie pierwotnego
hasła do logowania lub
wysłanie nowego SMS-em
zmiana sposobu autoryzacji
transakcji na życzenie Klienta
(za każdą zmianę)
wydanie nowych
identyfikatorów
powiadomienie SMS Banking:
ilość darmowych powiadomień
SMS w miesiącu
kalendarzowym

Pakiet
1
Młodzieżowy
0 zł
0 zł

Pakiet
1
Standardowy
10 zł
10 zł

Pakiet
1
Aktywny
15 zł
15 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

X

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł

4 szt.

4 szt.

4 szt.

4 szt.

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł
(pierwsza karta bez
opłat)

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł18

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł18

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł18

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł18

4 szt.

4 szt.

4 szt.

4 szt.

0,25 zł

0,25 zł

0,25 zł

0 zł
5 zł
0 zł

0 zł
5 zł
0 zł

0 zł
5 zł18
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

1,5 zł
0 zł

1,5 zł
0 zł

0 zł14 / 1,5 zł
0 zł

2,5 zł
0 zł

2,5 zł
0 zł

0 zł / 2,5 zł
0 zł14 / 0 zł

35 zł

35 zł

35 zł

20 zł
0 zł

20 zł
0 zł

20 zł
0 zł

5 zł
0 zł

5 zł
0 zł

5 zł
0 zł

1 zł

1 zł

0 zł14 / 1 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

1 zł

1 zł

1 zł

jednorazowo

miesięcznie

miesięcznie zbiorczo
opłata za powiadomienie SMS
za każdy SMS wysłany
0,25 zł
poza limitem
przez Bank3
aktywacja
0 zł
jednorazowo
zmiana dyspozycji usługi
5 zł
telefoniczna usługa na hasło4
miesięcznie
0 zł
Wpłaty i wypłaty
wpłata gotówkowa
za wpłatę
0 zł
wypłata gotówkowa16
za wypłatę
0 zł
Polecenie przelewu krajowego
polecenie przelewu wewnętrznego:
w placówce Banku
1,5 zł
za przelew
w systemie eBankNet
0 zł
polecenie przelewu (w systemie ELIXIR5):
w placówce Banku
2,5 zł
za przelew
w systemie eBankNet
0 zł
polecenie przelewu
zewnętrznego w systemie
SORBNET – w placówce
za przelew
35 zł
Banku / w systemie
bankowości internetowej
Polecenie przelewu w walucie obcej zgodnie z Rozdziałem V Tab. 1
Zlecenie stałe
rejestracja zlecenia stałego
w placówce Banku
20 zł
za zlecenie
w systemie eBankNet
0 zł
modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego:
w placówce Banku
5 zł
za zlecenie
w systemie eBankNet
0 zł
realizacja zlecenia stałego
w placówce Banku
1 zł
za zlecenie
w systemie bankowości
0 zł
internetowej
Polecenie zapłaty
rejestracja polecenia zapłaty:
0 zł
- w placówce Banku
modyfikacja/odwołanie
polecenia zapłaty z powodu
3 zł
braku środków na rachunku
za zlecenie
odmowa realizacji z powodu
3 zł
braku środków na rachunku
realizacja z rachunku
1 zł
Posiadacza

PRP

13

X
X

14

3

9

Karty debetowe6: VISA Classic Debetowa, Visa payWave, karta niespersonalizowana, MasterCard Paypass, VISA Debit payWave19

9.1

wydanie karty

9.2

wznowienie karty debetowej

9.3
9.4

wydanie duplikatu karty
jednorazowo
0 zł
obsługa karty debetowej
miesięcznie
0 zł
krajowe i transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu
od transakcji
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
karty debetowej do płatności
bezgotówkowych
wypłaty gotówki:
we wskazanych bankomatach
Grupy BPS i innych banków
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
krajowych i terminalnych POS
zgodnie z zawartymi umowami8
15
w innych bankomatach w kraju
6 zł
6 zł
6 zł
0 zł / 6 zł
transgraniczne transakcje
od transakcji
płatnicze przy użyciu karty
3% min. 10 zł
3% min. 10 zł
3% min. 10 zł
3% min. 10 zł
debetowej do płatności
gotówkowych
w punktach akceptujących
3% min. 10 zł
3% min. 10 zł
3% min. 10 zł
3% min. 10 zł
kartę w kraju
w punktach akceptujących
3% min. 10 zł
3% min. 10 zł
3% min. 10 zł
3% min. 10 zł
kartę za granicą
awaryjna wypłata gotówki za
jednorazowo
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
granicą po utracie karty
sprawdzanie salda w
od transakcji
0 zł
0 zł.
0 zł
0 zł
9
bankomacie
powtórne generowanie i
od transakcji
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
wysyłka PIN na wniosek Klienta
telefoniczne odblokowanie
numeru PIN na wniosek
od transakcji
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Użytkownika
zmiana danych Użytkownika
od transakcji
0 zł
0 zł
0 zł
X
karty
czasowe zablokowanie/
jednorazowo
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
odblokowanie karty
Cash back
od transakcji
2 zł
2 zł
2 zł
2 zł
zmiana limitów na karcie
jednorazowo
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Wyciąg z rachunku bankowego:
wyciąg miesięczny, za miesiąc
jednorazowo
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
kalendarzowy
duplikat wyciągu miesięcznego
za wyciąg
3 zł
3 zł
3 zł
3 zł
w placówce Banku10
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku:
3 zł
3 zł
3 zł
3 zł
za każdy miesiąc roku
max. 20 zł
max. 20 zł
max. 20 zł
max. 20 zł
bieżącego
za cały rok
za cały rok
za cały rok
za cały rok
za dokument
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
za każdy miesiąc roku
max. 30 zł
max. 30 zł
max. 30 zł
max. 30 zł
poprzedniego
za cały rok
za cały rok
za cały rok
za cały rok
Przyjęcie, zmiana lub
odwołanie dyspozycji
Posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia
za dokument
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
środków zgromadzonych na
rachunku na wypadek
śmierci
Przyjęcie świadczenia
Posiadacza rachunku o
ustanowieniu, zmianie lub
za czynność
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł18
odwołaniu pełnomocnika do
rachunku/ów17
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:
z Bankiem
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
jednorazowo
z innymi bankami
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
Potwierdzenie wykonania
jednorazowo
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
blokady środków
Zmiana rodzaju
jednorazowo
0 zł
20 zł
20 zł
0 zł
rachunku/Pakietu11
Zachowanie numeru
rachunku przy zmianie
jednorazowo
10 zł
10 zł
10 zł
0 zł
rodzaju rachunku
Odwołanie dyspozycji
jednorazowo
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł18
zmiany rodzaju rachunku
Wysłanie duplikatu
zestawienia dotyczącego
opłat pobranych z tytułu
usług związanych z
jednorazowo
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
rachunkiem płatniczym za
każdy miesiąc roku
bieżącego12
Wysłanie duplikatu
jednorazowo
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł

9.5
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3

9.6.4
9.6.5
9.7.
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
10
10.1
10.2
11
11.1

11.2

12

13
14
14.1
14.2
15
16
17
18

19

20

jednorazowo

7

jednorazowo

0 zł – pierwsza karta
10 zł – kolejne
0 zł – pierwsza karta
10zł – kolejne
20 zł
0 zł

0 zł – pierwsza karta
10 zł – kolejne
0 zł – pierwsza karta
10 zł – kolejne
20 zł
0 zł

0 zł – pierwsza karta
10 zł – kolejne
0 zł – pierwsza karta
10 zł – kolejne
20 zł
0 zł

0 zł
0 zł

4

zestawienia dotyczącego
opłat pobranych z tytułu
usług związanych z
rachunkiem płatniczym za
każdy miesiąc roku
poprzedniego12
1

W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie usług
reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.
2
Opłata za Pakiet pobierana jest „z dołu”. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym konto zostało otwarte.
3
Opłata za Powiadomienia SMS pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu kalendarzowym powiadomienia, na wskazany przez Posiadacza rachunku numer
telefonu, ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego.
4
Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.
5
Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank
pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie
w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.
6
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego
o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.
7
Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
8
Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
9
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
10
Na życzenie Klienta.
11
Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku/Pakietu na rachunek/Pakiet z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego/Pakiet.
12
Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 8 sierpnia 2018 r
13
PRP - Podstawowy Rachunek Płatniczy.
14
Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie
5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie
z Taryfą opłat i prowizji.
15
Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki za pomocą bankomatów
nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku
pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfa opłat i prowizji.
16
Wypłaty powyżej 50.000,00 PLN należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Realizacja nie awizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona
jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę
gotówkową awizowaną.
17
Opłaty nie pobiera się za pełnomocnictwo do rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych.
18
Wchodzi w życie z dniem 09.08.2019 r.
19
VISA Debit payWave dotyczy wyłącznie Podstawowego Rachunku Płatniczego.

Lp.

2. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI
KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE /PLN/
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
Lp.

Otwarcie rachunku – wystawienie książeczki wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde
żądanie /a vista/
Prowadzenie rachunku
Wydanie kolejnej książeczki
Przesłanie pocztą książeczki na wskazany adres
Wpłaty gotówkowe na książeczkę
Wypłaty gotówkowe z książeczki
Wykonanie zlecenia dopisania kwoty w książeczce przekazanej z r-ku bankowego
Dokonanie zastawu wkładów na książeczce/ wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu
skarbcowego/ z tytułu umów kredytowych zawieranych
a) z BS
b) z innymi bankami
Uwaga: za przechowywanie depozytu obowiązuje odrębna opłata podana w Rozdziale III pkt.I.2
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej
Dokonanie zastrzeżenia
a)
zastrzeżenie w systemie MIG DZ
b)
umorzenie książeczki oszczędnościowej
Dokonanie wpisu o ustanowieniu pełnomocnictwa stałego w książeczce oraz zmiana i
odwołanie tego pełnomocnika
Przyjęcie, zmiana i odwołanie dyspozycji/oświadczenia/posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci
Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji
Dokonanie likwidacji książeczki na zlecenie jego właściciela
Potwierdzenie dokonania blokady środków

5
6

7

tryb pobierania

opłata lub % kwoty
min. - max.

jednorazowo

0 zł

miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo
od wpłaty
od wypłaty

0 zł
10 zł
5 zł
0 zł
0 zł
0 zł

jednorazowo
jednorazowo

0 zł
15 zł

jednorazowo

50 zł

jednorazowo
jednorazowo

10 zł
10 zł

jednorazowo

5 zł

jednorazowo

10 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

20 zł
0 zł
5 zł

tryb pobierania
jednorazowo
miesięcznie

Stawka
obowiązująca
opłata lub % kwoty
min. - max.
0 zł
10 zł

za wpłatę
za wypłatę

0 zł
0 zł

za przelew
za przelew
za przelew

1,5 zł
1,7 zł
2,5 zł

jednorazowo
za zlecenie
za zlecenie
jednorazowo

10 zł
1 zł
3 zł
3 zł

Rodzaj usług (czynności)
3. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE /PLN/1

1
2
3
3.1
3.2
4

Stawka
Obowiązująca

Rodzaj usług (czynności)

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku płatniczego Pol-Konto
Wpłaty i wypłaty
wpłaty gotówkowe na r-k
wypłaty gotówkowe2
Polecenie przelewu na rachunek bankowy
a) prowadzony w BS Słomniki
b) z tytułu zapłaty za telefon stacjonarny oraz en. elektryczną
c) prowadzony w innym banku krajowym3
Polecenie przelewu walucie obcej zgodnie z Rozdziałem V Tab. 1
Polecenie zapłaty
a) rejestracja polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty
c) modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty
d) odmowa realizacji z powodu braku środków na rachunku
Stałe zlecenia
a) przyjęcie
b) realizacja na r-k w BS Słomniki

jednorazowo
za zlecenie

20 zł
1 zł

5

8

9
10
11
12

13

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

c) realizacja na r-k w innym banku
d) modyfikacja/odwołanie stałego zlecenia
Wyciąg z konta osobistego
a) sporządzony miesięcznie
b) sporządzony na życzenie posiadacza r-ku
Przyjęcie oświadczenia posiadacza r-ku o ustanowieniu, zmianie lub odwołaniu pełnomocnika
Przyjęcie, zmiana i odwołanie dyspozycji/ oświadczenia pos. rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Wysłanie upomnienia do pos. rachunku za spowodowanie debetu z wezwaniem do
niezwłocznej spłaty
Dokonanie zastawu/blokady/ środków pieniężnych zdeponowanych na r-ku z tyt.
umów kredytowych zawieranych:
a) z BS
b) z innymi bankami
Dokonanie zastrzeżenia
a) zastrzeżenie w systemie MIG DZ
b) umorzenie utraconych blankietów
Dokonanie na zlecenie klienta likwidacji jego rachunku
Wydawanie:
a) pierwszej partii blankietów czekowych /5 sztuk/
b)

b)drugiej i następnej partii

c)

przesłanie drugich i następnych partii w formie polec. przesyłki poczt.

Potwierdzenie czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych
4
Telefoniczna usługa na hasło
Potwierdzenie wykonania blokady środków
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych
z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego5
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych
5
z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego
6
Zmiana rodzaju rachunku na Pakiet
Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju rachunku
Odwołanie dyspozycji zmiany rodzaju rachunku

za zlecenie
jednorazowo

2 zł
3 zł

za wyciąg
za wyciąg
jednorazowo

0 zł
3 zł
5 zł

jednorazowo

10 zł

jednorazowo

7 zł

jednorazowo
jednorazowo

0 zł
10 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

10 zł
10 zł
0 zł

0 zł
każdy blankiet wg kosztów zakupu zaokr.
do pełnych dziesiątek groszy
koszt zakupu +
od transakcji
koszty przesyłki
jednorazowo
5 zł
jednorazowo
50 zł
miesięcznie
0 zł
jednorazowo
5 zł
jednorazowo

5 zł

jednorazowo

10 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

20 zł
10 zł
10 zł

1

W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie usług
reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.
2
Wypłaty powyżej 50.000,00 PLN należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Realizacja nie awizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest
od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową
awizowaną.
3
Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank
pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.
4.
Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.
5
. Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 8 sierpnia 2018 r.
6
Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na Pakiet z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego/Pakiet.

Lp.

4. RACHUNEK TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
6
7
8
9
10
11

Stawka
obowiązująca

Rodzaj usług (czynności)

Prowadzenie r-ku terminowego:
Wydanie wydruku komputerowego jako dowodu wniesienia wkładu lokaty terminowej
Wpłaty i wypłaty gotówkowe
wpłata gotówkowa w placówce Banku
wypłata gotówkowa1
Przelewy krajowe
polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku
polecenie przelewu na rachunek w banku w systemie ELIXIR2
polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET w placówce Banku
Przyjęcie oświadczenia o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do rozporządzenia
r-kiem lokaty terminowej
Przyjęcie, zmiana i odwołanie dyspozycji/oświadczenia/posiadacza r-ku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci
Doręczenie wyciągu z r-ku terminowego po upływie umownego okresu i dopisanie odsetek
Likwidacja rachunku terminowego na zlecenie jego właściciela
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki terminowej
Umorzenie utraconej książeczki terminowej
Potwierdzenie wykonania blokady środków

tryb pobierania
za czynność

opłata lub % kwoty
min. - max.
0 zł
0 zł

od kwoty

0 zł
0 zł

od transakcji

0 zł
2,5 zł
35 zł

za czynność

0 zł

jednorazowo

10 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

0 zł
0 zł
50 zł
10 zł
5 zł

1

Wypłaty powyżej 50.000,00 PLN należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Realizacja nie awizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest
od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową
awizowaną.
2
Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank
pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.

Lp.

5. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH
WYMIENIALNYCH1
1

Prowadzenie rachunku płatniczego walutowego płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty

2

Wpłata gotówkowa na rachunek

3

Stawka
Obowiązująca

Rodzaj usług (czynności)

Wypłata gotówkowa z rachunku
Uwaga: opłaty pobiera się za:

tryb pobierania

opłata lub % kwoty
min. - max.

miesięcznie

0 zł

od wpłaty

0 zł

od wypłaty

0 zł

6

4

a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana
w dniu dokonania wypłaty.
b) wypłaty awizowane i niepobrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta
następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokaty
terminowej w dniu rzeczywistej likwidacji
Realizacja polecenia przelewu na rachunek:

4.1
4.2

walutowy lub złotowy prowadzony w BS Słomniki
złotowy w innym banku krajowym
a)
b)

w systemie ELIXIR2
w systemie SORBNET

4.3

walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z Rozdziałem V tab. 1

5

Wyciąg z konta bankowego:

5.1
5.2

odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS Słomniki
wysyłany przez BS Słomniki drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:

5.3

wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju – za każdą przesyłkę:
a) listem zwykłym
b) listem poleconym
Likwidacja rachunku walutowego
Przyjęcie, zmiana i odwołanie dyspozycji/oświadczenia/posiadacza r-ku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci
Przyjęcie oświadczenia o ustanowieniu, zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do
rozporządzenia r-kiem
Potwierdzenie wykonania blokady środków
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych
3
z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych
z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego3

6
7
8
9
10
11

0,25% od
kwoty
jednorazowo

0,25% od
kwoty

za przelew

1,5 zł

za przelew

2,5 zł
35 zł

za dokument
za dokument

0 zł
3 zł

jednorazowo

5 zł
10 zł
0 zł

jednorazowo

10 zł

jednorazowo

5 zł

jednorazowo

5 zł

jednorazowo

5 zł

jednorazowo

10 zł

za przesyłkę:

1

W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie usług
reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.
2
Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank
pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.
3
Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 8 sierpnia 2018 r.

Lp.

Rodzaj usług (czynności)
6. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH

1
2
3

4
5
6

Prowadzenie rachunku lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych
Wydanie wydruku komputerowego jako dowodu wniesienia wkładu lokaty oszczędnościowej
w walutach wymienialnych
Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych
Uwaga: opłaty pobiera się za:
a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie – opłata pobierana w dniu
dokonania wypłaty
b) wypłaty awizowane nie pobierane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta klienta
następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokaty
terminowej w dniu rzeczywistej likwidacji
Przyjęcie oświadczenia o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do rozporządzenia
r-kiem lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych
Przyjęcie, zmiana i odwołanie dyspozycji/oświadczenia/posiadacza r-ku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci
Potwierdzenie wykonania blokady środków

Lp.

6

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku lub nie korzystanie z kredytu
bądź że rachunek nie jest zajęty przez komornika
Wydanie na wniosek klienta:
a) zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego (od jednego rachunku) lub wysokości salda
b) informacji o funkcjonowaniu posiadanych rachunków bankowych
c) kompleksowej informacji (opinii)
Sporządzenie odpisu obrotów na wniosek posiadacza r-ku:
a) z ostatnich 12 msc – za każde rozpoczęte 10 poz. na jednym rachunku
b) za każdy poprzedni okres 12 msc opłatę podwyższa się o 50%
Uwaga: Opłaty nie pobiera się gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną
pozycją na rachunku było dopisanie odsetek
Poszukiwanie r-ków na zlecenie uprawnionych organów prokuratury i sądu, naczelnika US i
NIK od rachunku w danej jednostce operacyjnej
Sporządzenie i przesyłanie informacji o stanach środków i obrotach na r-kach bankowych na
pisemne żądanie prokuratury, sądu, naczelnika US lub upoważnionego prezesa NIK od
jednego rachunku
Wydanie klientowi kolejnego zezwolenia na wykreślenie hipoteki

7

Polecenie zastrzeżenia dokumentu tożsamości:

7.1

dla Klientów Banku

7.2

dla pozostałych osób

8

Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie:

8.1

Klienta Banku

8.2

inną osobę

2

3

4
5

jednorazowo

0 zł

za wypłatę

0 zł

jednorazowo

0,25%

jednorazowo

0,25%

za czynność

0 zł

jednorazowo

10 zł

jednorazowo

5 zł

Rodzaj usług (czynności)
7. Usługi różne

1

tryb pobierania

Stawka
obowiązująca
opłata lub % kwoty
min. - max.
0 zł

tryb pobierania

Stawka
Obowiązująca
opłata lub % kwoty
min. - max.

za dokument

15 zł

za dokument

15 zł
30 zł
50 zł

jednorazowo

3 zł

jednorazowo

5 zł

jednorazowo

30 zł

jednorazowo

15 zł

jednorazowo

30 zł
50 zł

od zapytania

25 zł
50 zł

7

9
10
11
1

1

Wydanie odpisu lub wtórników dowodów księgowych/ potwierdzenia realizacji przekazu
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu – pobiera się za
każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji
Wysłanie wezwania do zapłaty zaległych opłat i prowizji

za dokument

5 zł

za czynność

10 zł

za przesyłkę

6,2 zł

Prowizja nie dotyczy odpisów wydawanych w dniu realizacji przelewu lub wpłaty gotówkowej.

Rozdział II

Lp.

KREDYTY

Rodzaj usług (czynności)
1.KREDYTY KONSUMENCKIE

1

1.1

Udzielenie kredytu, przedłużenie kredytu odnawialnego na następny okres – prowizja z
wyjątkiem:
a) udzielenie kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”, „Mieszkanie Dla Młodych”, kredytu z dopłatą na
budowę domów energooszczędnych,
pomniejszona o prowizję za rozpatrzenie wniosku
b) udzielenie „Złotego Kredytu” konsumpcyjnego
c) udzielenie kredytu „Szybka Gotówka”
d) udzielenie kredytu gotówkowego do kwoty 30.000 zł
e) udzielenie kredytu gotówkowego powyżej kwoty 30.000 zł:
- z terminem spłaty do 24 miesięcy
- z terminem spłaty powyżej 24 miesięcy
f) udzielenie kredytu „dla Seniora”
- dla posiadaczy POL-Konta
- dla pozostałych
g) udzielenie/podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego
h) udzielenie kredytu gotówkowego PLUS
- do kwoty 50.000 zł
- od kwoty 50.000 zł
opłata przygotowawcza
a) przy kredytach odnawialnych:
- w kwotach do 5.000 zł
- w kwotach 5.000,00 zł. – 10.000 zł
- w kwotach powyżej 10.000 zł
b) przy kredytach „Złoty Kredyt” konsumpcyjny
c) przy kredytach „dla Seniora”:
- dla posiadaczy POL-Konta
- dla pozostałych
d) przy kredytach „Szybka Gotówka”
e) przy kredytach gotówkowych powyżej 30.000 zł
f) przy kredytach gotówkowych PLUS
- dla posiadaczy karty kredytowej lub kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
- dla pozostałych

2

tryb pobierania
jednorazowo

jednorazowo

Stawka
Obowiązująca
opłata lub % kwoty
min. - max.
podstawowa 2,00%
min. 20,00 zł.
1,5%

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

podstawowa 0,2%
min 50,00 zł
1,9%
5%
5%

jednorazowo
jednorazowo

4%
4,5%

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

4%
4,5%
4%

jednorazowo
jednorazowo

3%
2,5%

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

0 zł
0 zł
0 zł
100 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

0%
0%
2%
0%

jednorazowo
jednorazowo

0%
0,5%

Prolongowanie terminu spłaty kredytu – pożyczki/rat kapitałowych lub odsetek
a)

do 1 msc

jednorazowo

b)

powyżej 1 msc

jednorazowo

podstawowa 0,5%
min. 10 zł
podstawowa 1%
min. 20 zł

Podstawą naliczenia prowizji jest prolongowana kwota zadłużenia
3
4

5
6

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt
Uwaga: Podstawą naliczenia prowizji jest kwota aktualnego zadłużenia

jednorazowo

Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty do kredytobiorcy lub poręczycieli po upływie terminu
spłaty kredytu lub odsetek – od każdego upomnienia/wezwania do zapłaty:
a) wysłanie listem zwykłym
b) wysłanie listem poleconym
c) wysłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
Za wydanie odpisu umowy o kredyt
Pobieranie należności BS z tytułu niespłaconego w terminie kredytu i odsetek z r-ku
bankowego /dyspozycja z umowy kredytowej/

jednorazowo

podstawowa 0,1%
min. 10 zł
max 1%

jednorazowo

0 zł
0 zł
0 zł
10 zł

jednorazowo

1 zł

8

Rozdział III

Lp.

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI

Rodzaj usług (czynności)
1. Depozyty wartościowe i rzeczowe

tryb pobierania

1

Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego – za każdy depozyt

2

Przechowywanie depozytu
a) za pierwszy miesiąc
b) za każdy następny miesiąc

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach krajowych
/za wyjątkiem/:
a) wpłat na rzecz zakładów energetycznych (opłata za energię na oryginalnym blankiecie z kodem
kreskowym)
b) opłata za abonament RTV

2. Czynność kasowe w złotych i walutach

c)

Stawka
obowiązująca
opłata lub % kwoty
min. - max.

jednorazowo

3 zł

miesięcznie

2 zł
1 zł

tryb pobierania

Stawka
obowiązująca
opłata lub % kwoty
min. - max.
podstawowa 0,5%
min. 3,3 zł

od transakcji

1,75 zł
od transakcji

0 zł
podstawowa 0,5%
min. 5 zł

wpłat na rzecz ZUS, US
1

2
2.1

Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki :
osób prywatnych prowadzone w Banku

2.2

podmiotów gospodarczych i rolników prowadzone w Banku

3
3.1
3.2

Wpłata gotówkowa w walucie na rachunek walutowy:
osób prywatnych prowadzony w Banku
podmiotów gospodarczych i rolników prowadzonych w Banku

4

Wypłaty dokonywane z konta „zlecenia do wypłaty”

od transakcji

5
6
6.1
6.2

Skup i sprzedaż walut obcych
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe:
do 50 szt.
powyżej 50 szt.

od transakcji

od transakcji

od transakcji

od transakcji

0 zł
podstawowa 0,3%
min. 3 zł
0 zł
0,15% min. 5 zł
0,5% min. 3 zł
max. 250 zł
0 zł
0 zł
0,5% min. 2 zł

1

Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości
wynikającej z umowy.

Rozdział IV

Lp.

KARTY BANKOWE1

Rodzaj usług (czynności)
1. KARTA PRZEDPŁACONA

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Opłata za kartę
wydanie nowej karty
opłata za miesięczną obsługę karty
Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą:
transakcje bezgotówkowe
transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą
we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banków BPS S.A i innych banków krajowych
2
i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami
w innych bankomatach w kraju
w bankomatach akceptujących kartę za granicą
w punktach akceptujących kartę w kraju
w punktach akceptujących kartę za granicą
w placówkach Poczty Polskiej
Inne opłaty
zasilenie środków na rachunek karty
zmiana kodu PIN w bankomatach
sprawdzenie salda w wskazanych bankomatach Grupy BPS3
wypłata środków przechowywanych na rachunku karty
usługa Cash back
opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową

Stawka obowiązująca
tryb pobierania

opłata lub % kwoty
min. - max.

jednorazowo
miesięcznie

15 zł
0 zł

od transakcji

0 zł
0 zł

od transakcji

od transakcji
od zlecenia
od transakcji
od zlecenia
od transakcji
za przesyłkę

5 zł
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
0 zł
0 zł
0 zł
12 zł
0,5 zł
5 zł

9

Lp.

Rodzaj usług (czynności)
2. Naklejka zbliżeniowa Visa payWave

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wydanie naklejki zbliżeniowej
Wznowienie naklejki zbliżeniowej
Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej4
Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej4
Obsługa naklejki zbliżeniowej
Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu naklejki zbliżeniowej do transakcji
bezgotówkowych
Powtórne wygenerowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika
Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej
Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej
Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej

Lp.

16
17
18

Wydanie nowej karty:
Wznowienie karty
Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim
wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:
mniej niż 12.000 zł
co najmniej 12.000 zł
Wydanie dodatkowej karty
Obsługa dodatkowej karty
Wydanie duplikatu karty5
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty
Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do transakcji
bezgotówkowych6
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:
w kraju
za granicą
Polecenie przelewu z karty
Sprawdzenie salda w bankomacie3
Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach
świadczących taka usługę
Zmiana danych Użytkownika karty
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
Zmiana limitów na karcie

19

Minimalna spłata zadłużenia na karcie

3.1
3.2
4
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2
12
13
14
15

20
21

Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych
7
z rachunkiem płatniczym karty kredytowej za każdy miesiąc roku bieżącego
Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych
z rachunkiem płatniczym karty kredytowej za każdy miesiąc roku poprzedniego7

Lp.

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
3
3.1
3.2
3.3

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie

Opłaty za kartę
opłata za wydanie karty debetowej
opłata za obsługę karty debetowej8
wznowienie karty
5
wydanie duplikatu karty
Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą
krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do płatności
9
bezgotówkowych
wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków9
we wszystkich bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie
z zawartymi umowami2
w innych bankomatach w kraju
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do płatności gotówkowych
w punktach akceptujących kartę w kraju
w punktach akceptujących kartę za granicą
Inne opłaty
czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo
powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta
sprawdzenie salda w bankomacie3

opłata lub % kwoty
min. - max.
0 zł
15 zł
15 zł
15 zł
1,5 zł

od transakcji

0 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

10 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

Stawka obowiązująca
tryb pobierania
jednorazowo
jednorazowo

opłata lub % kwoty
min. - max.
0 zł
0 zł

jednorazowo
rocznie4
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

69 zł
0 zł
0 zł
35 zł
25zł
0 zł
0 zł
0 zł

od transakcji

0 zł

rocznie4

za przelew
od transakcji
jednorazowo

4% min. 10 zł
4% min. 10 zł
3% min. 5 zł
0 zł
10 zł

od transakcji

0 zł

jednorazowo
jednorazowo
od zmiany
miesięcznie od
kwoty salda
końcowego
okresu
rozliczeniowego

0 zł
0 zł
0 zł

od transakcji

jednorazowo

3%
min. 40 zł

5 zł
10 zł

Rodzaj usług (czynności)
4. KARTA DEBETOWA EURO

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

tryb pobierania

Rodzaj usług (czynności)
3. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC

1
2
3

Stawka obowiązująca

Stawka obowiązująca
tryb pobierania
jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo

od transakcji

opłata lub % kwoty
min. - max.
0 EUR
1 EUR
0 EUR
5 EUR
0 EUR

0 EUR
od transakcji

od transakcji
od zlecenia
od transakcji

3% min. 1,5 EUR
3% min. 2,5 EUR
3% min. 1,5 EUR
3% min. 1,5 EUR
0 EUR
2,5 EUR
0 EUR
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1

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego
o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.
2
Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
3
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
4
Roczny okres rozliczeniowy na podstawie którego naliczana jest opłata, wynosi 12 pełnych cyklów. Każdy cykl zaczyna się w 8 dniu każdego miesiąca i kończy 7 dnia kolejnego
miesiąca.
5
Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
6
Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą.
7
Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 8 sierpnia 2018 r.
8
Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę.
9
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu
własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN.

Rozdział V

OPERACJE DEWIZOWE

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

1. PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ
1
1.1

tryb pobierania

Realizacja polecenia przelewu w trybie standardowym w placówce/
w systemie bankowości internetowej
polecenie przelewu pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w BS Słomniki
- w placówce Banku
- w systemie bankowości elektronicznej

1.2

polecenie przelewu SEPA

1.3

polecenie wypłaty

od transakcji

1

3

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce/ w systemie bankowości
internetowej:
w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
(opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.3)
Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych:

3.1

przelewy SEPA

2
2.1

od transakcji

od transakcji
3.2

polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”

4

Zwrot niepodjętej kwoty przekazu

5

Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
klienta2

od transakcji
za zlecenie

3

6

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty

6.1

przy kwotach do 5 000 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej

od transakcji

6.2

przy kwotach powyżej 5 000 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej

od transakcji

7

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta

od transakcji

8

Reklamacje przekazu w obrocie dewizowym

od transakcji

9

Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu
w obrocie dewizowym

od transakcji

opłata lub % kwoty
min. - max.

0 zł
1,5 zł
15 zł,
w tym 6 zł dla BPS S.A.
0,25% min. 30 zł
max. 300 zł
w tym 11 zł
dla BPS S.A.

150 zł
w tym 100 zł dla BPS S.A.
15 zł,
w tym 5 zł dla BPS S.A.
20 zł,
w tym 11 zł dla BPS S.A.
0,15% min. 20 zł
max. 100 zł
100 zł
w tym 75 zł dla BPS S.A.+
koszty banków trzecich
80 zł
w tym 50 zł dla BPS S.A.
100 zł
w tym 80 zł dla BPS S.A.
100 zł
w tym 75 zł dla BPS S.A. +
koszty banków trzecich
nie mniej niż 120 zł
w tym 100 zł dla BPS S.A.
+ koszty banków trzecich
20 zł

1

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6., w przypadku opcji kosztowej „OUR”.
2
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
3
Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu
roboczym.

-

-

Przekaz w obrocie dewizowym (przekaz) jest to transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA.
Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu
i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
waluta transakcji EUR;
zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
koszty „SHA";
nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
bank zleceniodawcy i beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków
SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku.
Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej
instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
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Lp.

Rodzaj usług (czynności)
tryb pobierania

opłata lub % kwoty
min. - max.

Skup czeków podróżnych
Uwaga: w przypadku czeków podróżnych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeżeli
Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno

jednorazowo

podstawowa 1%
min. 40 zł

Skup czeków płatnych w Banku

jednorazowo

podstawowa 0,25%
min. 20 zł

2. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM
1
2
3

4

Inkaso czeków
Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku
osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potracić z kwoty czeku własną
opłatę
Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika – opłata jest pobierana od podawcy
czeku

Rozdział VI

Lp.

1

podstawowa 0,25%
jednorazowo
jednorazowo

min. 20 zł
max. 300 zł
54 zł + koszty rzeczywiste

UBEZPIECZENIA

Rodzaj usług (czynności)
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW MACIF ŻYCIE TUW

1

Stawka obowiązująca

Grupowe ubezpieczenie na życie Acti FINANSE 2

Stawka obowiązująca
tryb pobierania
składka ustalana
1
miesięcznie

opłata lub % kwoty
min. - max.
min 25 zł

Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od wieku Ubezpieczonego, wysokości sumy ubezpieczenia oraz okresu ubezpieczenia.
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