ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI
BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
(obowiązuje od 1 października 2018 r.)

Słomniki, 2018 r.
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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w tej taryfie dotyczy osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, rolników oraz osób prawnych i nie posiadających
osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą jak i nie prowadzących takiej
działalności.
ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
1. „Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych”
zwane dalej Taryfą mają zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach
Banku Spółdzielczego w Słomnikach, zwanego dalej Bankiem.
2. W przypadku braku odmiennych zapisów umownych opłaty i prowizje pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania
usługi;
2) miesięcznie (pobierane ostatniego dnia roboczego miesiąca);
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego.
3. Pobierane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji
lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności.
4. 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.
5. 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.
6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte
umowy stanowią inaczej.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
11. 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.
12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie
zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne
postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
ZWOLNIENIE Z POBIERANYCH OPŁAT I PROWIZJI.
BS 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/ rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki o charakterze społecznej
działalności,
e/ od przelewów wewnętrznych z tytułu założenia i likwidacji lokat terminowych przez
posiadacza rachunku bieżącego.
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Rozdział I
RACHUNKI BANKOWE
1. PAKIETY
Tryb
pobierania
miesięcznie
jednorazowo

Lp.

Rodzaj usługi

1
2
3
3.1

Opłata za Pakiet
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Bieżącego w ramach pakietu
miesięcznie
Pomocniczego (w tym
walutowego) w ramach
miesięcznie
pakietu
Likwidacja Pakietu w ciągu
jednorazowo
30 dni od otwarcia
Opłata od wpływu
bezgotówkowego na
za przelew
rachunek
Elektroniczne kanały dostępu
System eBankNet
Aktywacja
jednorazowo
Abonament za korzystanie
miesięcznie
z systemu
Wydanie listy haseł
jednorazowo
jednorazowych
Wydanie nowych loginów
jednorazowo
Zmiana w karcie uprawnień
jednorazowo
Ilość darmowych SMS do
w miesiącu
autoryzacji
Hasło jednorazowe SMS do
za sms1
autoryzacji
Odblokowanie dostępu do
systemu i/lub ustanowienie
pierwotnego hasła do
jednorazowo
logowania lub wysłanie
nowego SMS-em
zmiana sposobu autoryzacji
transakcji na życzenie Klienta
jednorazowo
(za każdą zmianę)
System HomeNet
Instalacja/reinstalacja systemu
jednorazowo
(jedno stanowisko + 2 klucze)
Abonament za korzystanie
miesięcznie
System eCorpoNet
Aktywacja
jednorazowo
Dostęp do systemu dla nie
miesięcznie
więcej niż 2 użytkowników
Dostęp do systemu dla więcej
miesięcznie
niż 2 użytkowników
Ilość darmowych haseł
jednorazowych za pomocą
miesięcznie
SMS
Wysłanie hasła
jednorazowego za pomocą
jednorazowo
SMS
Wydanie hasła aktywacyjnego
jednorazowo
Wydanie listy haseł
jednorazowo
jednorazowych
Powiadomienie SMS Banking
Aktywacja
jednorazowo
Abonament za korzystanie
miesięcznie
Ilość darmowych powiadomień
SMS w miesiącu
kalendarzowym
Opłata za powiadomienie
za sms
SMS (poza limitem)1
Zmiana dyspozycji usługi
jednorazowo
Telefoniczna usługa na hasło2
miesięcznie
Wpłaty i wypłaty gotówkowe – rachunek złotowy

3.2
4
5
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7

6.1.8

6.1.9
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.5
7
7.1
7.1.1

7.1.2
7.1.2

Pakiet Wygodny

Pakiet Komfortowy

Pakiet Agro

35 zł
0 zł

40 zł
0 zł

0 zł
0 zł

Pakiet Wspólny
Dom
40 zł
0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

20 zł

20 zł

5 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

0 zł

0 zł

4 zł
max 24 zł
miesięcznie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

10 zł
0 zł

10 zł
0 zł

10 zł
0 zł

10 zł
0 zł

10 szt.

20 szt.

10 szt.

20 szt.

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł

5 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

X

400 zł

X

400 zł

X

0 zł

X

0 zł

0 zł

0 zł

X

0 zł

0 zł

0 zł

X

0 zł

25 zł

25 zł

X

25 zł

10 szt.

10 szt.

X

10 szt.

0,25 zł

0,25 zł

X

0,25 zł

0 zł

0 zł

X

0 zł

10 zł

10 zł

X

10 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

4 szt.

10 szt.

4 szt.

10 szt.

0,25 zł

0,25 zł

0,25 zł

0,25 zł

5 zł
0 zł

5 zł
0 zł

5 zł
0 zł

5 zł
0 zł

od kwoty

0,3% min 3 zł
max 450 zł

0,3% min 3 zł
max 450 zł

0,3% min 3 zł
max 450 zł

0,3% min 3 zł
max 450 zł

od kwoty

0,2% min 2,5 zł
max 300 zł

0,2% min 2,5 zł
max 300 zł

0,2% min 2,5 zł
max 300 zł

0,2% min 2,5 zł
max 300 zł

od kwoty

0,15% min 3 zł
max 450 zł

0,15% min 3 zł
max 450 zł

0,15% min 3 zł
max 450 zł

0,15% min 3 zł
max 450 zł

Wpłata gotówkowa
Wpłata gotówkowa
w placówce Banku
Wpłata gotówkowa w formie
zamkniętej (tj. wrzutnia,
paczka)
Wpłata gotówkowa
w bankomacie Banku

Opłata za powiadomienie SMS pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu kalendarzowym powiadomienia, na wskazany przez Posiadacza
rachunku numer telefonu, ostatniego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego. Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.
2
Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.
1

3

7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4

0,3% min 3 zł
max 450 zł
Wpłaty i wypłaty gotówkowe – rachunek walutowy (w placówce Banku)
0,15% min 5 zł
Wpłata gotówkowa
od kwoty
max 200 zł
Wypłata gotówkowa
od kwoty
0,2% min 5 zł
Przelewy krajowe w PLN
Wypłata gotówkowa3

od kwoty

0,3% min 3 zł
max 450 zł

0,3% min 3 zł
max 450 zł

0,3% min 3 zł
max 450 zł

0,15% min 5 zł
max 200 zł
0,2% min 5 zł

0,15% min 5 zł
max 200 zł
0,2% min 5 zł

0,15% min 5 zł
max 200 zł
0,2% min 5 zł

14.3

Przelew na rachunek w Banku
W placówce Banku
za przelew
2 zł
2 zł
2 zł
2 zł
W systemie eBankNet
za przelew
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
W systemie HomeNet
za przelew
X
1 zł
X
1 zł
W systemie eCorpoNet
za przelew
0 zł
0 zł
X
0 zł
4
Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR
W placówce banku
za przelew
4 zł
4 zł
4 zł
4 zł
W systemie eBankNet
za przelew
1 zł
1 zł
1 zł
1 zł
W systemie HomeNet
za przelew
X
2 zł
X
2 zł
W systemie eCorpoNet
za przelew
1 zł
1 zł
X
1 zł
Przelewy w systemie
za przelew
35 zł
35 zł
35 zł
35 zł
SORBNET
Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym Banku zgodnie z Rozdziałem V Tab. 1
Zlecenia stałe
Przyjęcie do realizacji
W placówce Banku
za zlecenie
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
W systemie eBankNet
za zlecenie
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
W systemie eCorpoNet
za zlecenie
0 zł
0 zł
X
0 zł
Realizacja zlecenia
Na rachunek w Banku
za zlecenie
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Na rachunek w obcym banku
za zlecenie
1 zł
1 zł
1 zł
1 zł
Modyfikacja/odwołanie zlecenia
W placówce Banku
jednorazowo
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
W systemie eBankNet
jednorazowo
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
W systemie eCorpoNet
jednorazowo
0 zł
0 zł
X
0 zł
Polecenie zapłaty
Rejestracja polecenia zapłaty
za zlecenie
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
Realizacja polecenia zapłaty
za zlecenie
1 zł
1 zł
1 zł
1 zł
Odmowa realizacji z powodu
za zlecenie
3 zł
3 zł
3 zł
3 zł
braku środków na rachunku
Czeki krajowe
Wydanie czeków
za czek
Wg ceny zakupu
Wg ceny zakupu
Wg ceny zakupu
Wg ceny zakupu
Potwierdzenie czeku
jednorazowo
30 zł
30 zł
30 zł
30 zł
Przyjęcie zgłoszenia utraty
jednorazowo
50 zł
50 zł
50 zł
50 zł
czeków
Karty debetowe (Visa Business, MasterCard Business PayPass)
0 zł – pierwsza karta
0 zł – pierwsza karta
0 zł – pierwsza karta
0 zł – pierwsza karta
Wydanie karty
jednorazowo
30 zł – kolejne
30 zł – kolejne
30 zł - kolejne
30 zł - kolejne
0 zł – pierwsza karta
0 zł – pierwsza karta
0 zł – pierwsza karta
0 zł – pierwsza karta
Wznowienie karty
jednorazowo
30 zł – kolejne
30 zł – kolejne
30 zł - kolejne
30 zł - kolejne
Wydanie duplikatu karty
jednorazowo
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł

14.4

Transakcje bezgotówkowe5

14.5

Transakcje gotówkowe5
We wskazanych bankomatach
Grupy BPS i innych banków
krajowych zgodnie z
zawartymi umowami
W innych bankomatach
w kraju
W bankomatach
akceptujących kartę za
granicą
W punktach akceptujący kartę
w kraju
W punktach akceptujący kartę
za granicę
W usłudze Cash back
Sprawdzanie salda
w bankomatach6
Generowanie zestawienia
transakcji na życzenie Klienta
za okres przez niego
wskazany ( w Placówce)
Powtórne generowanie i
wysyłanie PIN na wniosek
Klienta
Telefoniczne odblokowanie
numer PIN na wniosek

9.3
10
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.2
11.2.1
11.2.2
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
12
12.1
12.2
12.3
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2

14.5.1

14.5.2
14.5.3
14.5.4
14.5.5
14.5.6
14.6

14.7

14.8
14.9

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

od transakcji

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

od transakcji

2% min 10 zł

2% min 10 zł

2% min 10 zł

2% min 10 zł

od transakcji

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

od transakcji

2% min 10zł

2% min 10 zł

2% min 10 zł

2% min 10 zł

od transakcji

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

od transakcji

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

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.
4
Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana w systemie 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.
5
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 6% wartości transakcji, przy
stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.
6
Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
3

4

14.10
14.11
14.12
14.13
15

Użytkownika
Zmiana danych użytkownika
karty
Awaryjna wypłata gotówki po
utracie karty
Awaryjne wydanie karty za
granicą po utracie karty
Czasowe zablokowanie/
odblokowanie karty
Usługa identyfikacji
przychodzących płatności
masowych7

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

jednorazowo

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

jednorazowo

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

miesięcznie

Wg umowy
z Klientem

Wg umowy
z Klientem

Wg umowy
z Klientem

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

2. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH
1

2

opłata lub % kwoty
min. – max.

a) bieżącego

0 zł

b) pomocniczego pierwszego

0 zł

c) każdego następnego pomocniczego

0 zł

d) zmiana karty wzorów podpisów

10 zł

e) dla stowarzyszenia użyteczności publicznej - bieżącego lub pomocniczego

0 zł

f) dla rolnika

10 zł

Prowadzenie rachunku oprocentowanego - miesięcznie:
a) bieżącego
b) pomocniczego

25 zł
20 zł
podstawowa 4 zł
max. 24 zł /miesięcznie/

Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy - za wpłatę od kwoty:
- wpłaty otwarte
- wpłaty zamknięte (wrzutnia, paczka)

4

Stawka obowiązująca

Otwarcie rachunku:

c) dla rolnika – od bezgotówkowego wpływu na r-k
3

Wg umowy
z Klientem

Wypłata gotówkowa z rachunku bankowego 8 - za wypłatę od kwoty:

podstawowa 0,3%
min. 3 zł max. 450 zł
podstawowa 0,2%
min. 2,5 zł max. 300 zł
podstawowa 0,3%
min. 3 zł max. 450 zł

5

Przelewy krajowe w PLN – za przelew:

5.1

Przelew na rachunek w Banku

5.2

Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIKSIR 9

4 zł

5.3

Przelew w systemie SORBNET

35 zł

6
7

8
9
10

Realizacja polecenia wypłaty za granicę:
Wyciąg z rachunku bankowego:
a) odbierany przez osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek
b) sporządzony na zlecenie posiadacza rachunku
Udzielenie telefonicznej informacji na hasło salda rachunku
Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego – po
uprzednim wniesieniu opłaty od każdego czeku
Wydanie blankietów czeków gotówkowych i / lub rozrachunkowych – za blankiet

2 zł

podstawowa 0,15% min. 2,5 zł
0 zł
3 zł
0 zł
5 zł
każdy blankiet wg kosztów zakupu zaokr.
do pełnych dziesiątek groszy

11

Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czeków i / lub książeczki czeków – od jednego
zgłoszenia

50 zł

12

Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty listy inkasowej:

10 zł
1 zł
3 zł

13

a) realizacja polecenia zapłaty
b) odmowa realizacji z powodu braku środków na rachunku Klienta
1.Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w BS
Słomniki
2.Wydanie portfela oraz klucza do drzwiczek
Stałe zlecenia:

14

15

20 zł
wg ceny zakupu

a) przyjęcie

20 zł

b) realizacja na r-k w BS Słomniki

1 zł

c) realizacja na r-k w innym banku
Odwołanie stałego zlecenia:

2 zł
0 zł

Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego.
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.
9
Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana w systemie 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. Nie dotyczy przelewów do organów podatkowych.
7
8

5

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka obowiązująca

3. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH
1

Otwarcie rachunku walutowego - dla każdej waluty

25 zł

2

Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty

50 zł

3

Prowadzenie rachunku - dla każdej waluty – miesięcznie

25 zł

Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek
został otwarty.
4

Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych
prowadzony:
podstawowa 0,15%

a) w BS Słomniki

min. 5 zł max. 200 zł
podstawowa 0,2%

b) w innym banku krajowym

min. 20 zł max. 200 zł

5
Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego:
podstawowa 0,2% min. 5 zł

a) w walucie obcej
b) w złotych
5.1

0 zł

Uwaga: dodatkowe opłaty pobierane są za:
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

6

Realizacja przelewu na rachunek:

6.1

Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Słomniki:

6.2

Złotowy prowadzony w innym banku krajowym:

6.3

0,25%
0,25%

2 zł

a) w systemie ELIXIR 10

4 zł

b) w systemie SORBNET

35 zł

Walutowy w innym banku krajowym

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

7

Wyciąg z rachunku bankowego

7.1

Odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce BS Słomniki
prowadzącej rachunek

0 zł

7.2

Wysyłany przez BS Słomniki drogą pocztową na terenie kraju

3 zł

7.3

Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju – za każdą przesyłkę:
a) listem zwykłym

3 zł

b) listem poleconym

10 zł

7.4

Sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku – za wyciąg

5 zł

8

Likwidacja rachunku walutowego

0 zł

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka obowiązująca

4. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH
1

Otwarcie rachunku lokaty terminowej

10 zł

2

Wydanie wydruku komputerowego jako dowodu wniesienia wkładu terminowego

0 zł

3

Prowadzenie rachunku

0 zł

4

Przelew/przeksięgowanie/ z rachunku bieżącego lub pomocniczego na rachunek lokaty
terminowej – w jednostce BS prowadzącej ten rachunek

0 zł

5

Przelew z rachunku lokaty terminowej:
a) na r-k prowadzony w BS Słomniki/przeksięgowanie/

0 zł

b) na r-k w innym banku

4 zł

6

Doręczenie wyciągu z rachunku lokaty terminowej po upływie okresu umownego i
dopisaniu odsetek

0 zł

7

Dokonanie zastawu /blokady/środków na rachunkach terminowych z tytułu zawieranych
umów kredytowych
a) z BS Słomniki

0 zł

b) z innymi bankami

10 zł

Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana w systemie 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. Nie dotyczy przelewów do organów podatkowych.
10

6

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka obowiązująca

5. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH
1

Otwarcie rachunku terminowego walutowego

2

Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej prowadzonego w danej
jednostce BS Słomniki:

0 zł

a) dokonana w złotych

0 zł

b) dokonana w walucie wymienialnej

0 zł

Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za:
a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie – opłata pobierana
w dniu dokonania wypłaty
b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta w
dniu rzeczywistej likwidacji lokaty
3

Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek:

3.1

Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Słomniki

3.2

Złotowy w innym banku krajowym:

3.3
4

0,25%
0,25%

0 zł

a) w systemie ELIXIR 11

4 zł

b) w systemie SORBNET

35 zł
podstawowa 0,15%
min. 10 zł max.100 zł

Walutowy prowadzony w innym banku krajowym

0 zł

Likwidacja rachunku terminowego walutowego

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka obowiązująca
opłata lub % kwoty
min. – max.

6. RACHUNEK VAT
1

Otwarcie rachunku terminowego walutowego

0 zł

2

Prowadzenie rachunku12

0 zł

3

Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia

0 zł

4

System bankowości elektronicznej

4.1

Dostęp do systemu

-

4.2

Wydanie hasła aktywacyjnego lub wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

-

4.3

Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych

-

5

Wpłaty i wypłaty gotówkowe:

5.1

Wpłata gotówkowa w palcówce Banku

-

5.2

Wypłata gotówkowa13

-

6

Przelewy krajowe:

6.1

Przelew na rachunek w Banku:

-

6.1.1

W placówce Banku

-

6.1.2

W systemie bankowości internetowej

14

6.2

Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR :

6.2.1

W placówce Banku

-

6.2.2

W systemie bankowości internetowej

-

6.3

Przelew na rachunek w systemie SORBNET:

6.3.1

W placówce Banku

-

6.3.2

W systemie bankowości internetowej

-

Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana w systemie 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. Nie dotyczy przelewów do organów podatkowych.
12
Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty rachunek.
13
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.
14
Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana w systemie 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. Nie dotyczy przelewów do organów
podatkowych.
11

7

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka obowiązująca

6. HomeNet
1.

Instalacja/reinstalacja systemu HomeNet (jedno stanowisko + 2 klucze)

400 zł

2.

Abonament za korzystanie z systemu

30 zł

3.

Realizacja przelewu w systemie HomeNet z r-ku posiadacza na r-ki prowadzone przez:
a) BS Słomniki

1,5 zł

a) inne banki

3 zł

b) potwierdz. realiz. przelewu

3 zł

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka obowiązująca

7. Usługa eBankNet
1

Aktywacja usługi eBankNet

2

Abonament za korzystanie z usługi eBankNet

10 zł jednorazowo

a) w ramach r-ków bież. pomocniczych i dodatkowych
3

5 zł miesięcznie/od następnego msc po
aktywacji/

Realizacja przelewu w systemie eBankNet z r-u posiadacza na r-ki prowadzone przez:
a) BS Słomniki

0 zł

b) inne Banki

1 zł

c) potwierdz. realiz. Przelewu

2 zł

d) wydawanie list haseł – 50 szt

5 zł

e) zablokowanie/odblokowanie dostępu do r-ku

5 zł

f) wydawanie nowych loginów

10 zł

g) zmiana w karcie uprawnień

5 zł

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka obowiązująca

8. SMS BANKING
1

Aktywacja usługi SMS Banking

2

Za wysłany komunikat SMS

3

5 zł jednorazowo
0,25 zł/SMS

Zmiana dyspozycji uaktywnienia usługi SMS Banking

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

5 zł jednorazowo

Stawka obowiązująca`

9. BLOKADY I CESJE NA RACHUNKACH BANKOWYCH
Dokonywanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciąganych kredytów – jedna umowa zawierana:

1

0 zł

a) z BS w Słomnikach

podstawowa 0,5%

b) z innymi bankami

min.15 zł max. 100 zł
podstawowa 1% min. 20 zł
max. 150 zł

c) z innymi kontrahentami
2

Potwierdzenie wykonania blokady środków

3

Dokonanie cesji środków z tytułu zabezpieczenia jednej umowy zawieranej przez
posiadacza rachunku

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

10 zł
0,1%

StawkaStawka
obowiązująca
obowiązująca

10. USŁUGI DOKUMENTACYJNE
1

Odszukanie rachunków bankowych i podanie ich sald na zlecenie ich posiadaczy

10 zł

2

Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu/przekazu

5 zł

3

Sporządzenie odpisu
a) wyciągu z rachunku bankowego – od jednego rachunku

3 zł

b) jednego załącznika do wyciągu/dowodu księgowego/

2 zł

4

Potwierdzenie zgodności podpisów z kartą wzorów podpisów

5 zł

5

Wydanie na wniosek Klienta
a) zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego (od jednego rachunku)

15 zł

b)informacji o funkcjonowaniu posiadanych rachunków bankowych

50 zł

8

100 zł

c)kompleksowej informacji (opinii)
Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku odpisów z rachunku bankowego/historii
rachunku/

6

a) z ostatnich 12 miesięcy – za każde rozpoczęte 10 pozycji
b) za każdy poprzedni okres 12 miesięcy opłatę podwyższa się odpowiednio o 50%
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis,
jedyną operacją na rachunku było dopisanie odsetek
Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom badającym
bilans/biegłym rewidentom/ na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza
rachunku – od jednego rachunku

7

8

Dokonanie cesji środków z rachunków bankowych z tytułu zabezpieczenia jednej umowy

9

3 zł
.

50 zł
podstawowa 0,5%
min. 10 zł

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu:
a) jednorazowa realizacja

10 zł

b) wielokrotna realizacja

30 zł

Uwaga: Opłatę pobiera się od posiadacza rachunku przy realizacji tytułu wykonawczego

Rozdział II
KARTY BANKOWE

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

1. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA

Stawka obowiązująca
VISA Business Debetowa

1

Wydanie nowej karty

10 zł

2

Wznowienie karty

10 zł

3

Wydanie duplikatu karty

10 zł

4

Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku

3 zł

5

Transakcje bezgotówkowe15

0 zł

6

Transakcje gotówkowe15:

0 zł

6.1

we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. i innych banków
krajowych zgodnie z zawartymi umowami16

0 zł

6.2

W innych bankomatach w kraju

6.3

W bankomatach akceptujących za granicą

6.4

W punktach akceptujących kartę w kraju

6.5

W punktach akceptujących kartę za granicą

6.6

W usłudze Cash back

2 zł

7

Sprawdzenie salda w bankomacie17

0 zł

8

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie klienta za okres przez niego wskazany

3 zł

9

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta

0 zł

10

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Klienta

0 zł

11

Zmiana danych użytkownika karty

12

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

1000 zł

13

Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty

1000 zł

14

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

6 zł

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

podstawowa 2% min. 10 zł
6 zł
podstawowa 2% min. 10 zł

0 zł

0 zł

Stawka obowiązująca

2. KARTY KREDYTOWE
1

Wydanie nowej karty Visa Business Credit

0 zł

2

Wznowienie karty

0 zł

3

Obsługa karty głównej: Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość
transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:

3.1

Visa Business Credit (mniej niż 20.000,00 zł.)

75 zł (rocznie)

3.2

Visa Business Credit (co najmniej 20.000,00 zł.)

0 zł (rocznie)

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.
16
Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
17
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
15

9

4

Obsługa karty dodatkowej Visa Business Credit

5

Wydanie duplikatu karty

6

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta

0 zł

7

Transakcje bezgotówkowe 15 18

0 zł

8

Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:15

8.1

w kraju

3% min. 5 zł (od transakcji)

8.2

za granicą

3% min. 10 zł (od transakcji)

9

Przelew z karty

10

Sprawdzanie salda w bankomacie17

11

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres

12.

Zmiana danych Użytkownika karty

13

Obsługa nieterminowej spłaty19

14

Minimalna spłata zadłużenia na karcie

25 zł (rocznie)
30 zł (jednorazowo)

3% min. 5 zł (za przelew)
0 zł
10 zł (od transakcji)
0 zł
20 zł (jednorazowo)
5% min. 100 zł
(miesięcznie od kwoty salda końcowego
okresu rozliczeniowego)

3. KARTY DEBETOWE EURO

tryb pobierania

Karta debetowa VISA Business EURO

1

Wydanie karty

jednorazowo

0 EUR

2

Użytkowanie karty

miesięcznie

1,5 EUR

3

Wznowienie karty

jednorazowo

0 EUR

4

Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

5 EUR

5

Transakcje bezgotówkowe15

od transakcji

0 EUR

6

Transakcje gotówkowe:15

6.1

We wszystkich bankomatach Grupy BPS I innych banków krajowych
zgodnie z zawartymi umowami16

od transakcji

0 EUR

6.2

W innych bankomatach w kraju

od transakcji

3% min. 1,5 EUR

6.3

W bankomatach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

3% min. 2,5 EUR

6.4

W punktach akceptujących kartę w kraju

od transakcji

3% min. 2,5 EUR

6.5

W punktach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

3% min. 2,5 EUR

7

Sprawdzenie salda w bankomacie17

od transakcji

0 EUR

8

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta

od transakcji

2,5 EUR

9

Telefoniczne odblokowanie kodu PIN

od transakcji

0 EUR

10

Zmiana danych użytkownika karty

od transakcji

0 EUR

11

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

jednorazowo

0 EUR

Rozdział III
KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA W OBROCIE KRAJOWYM

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka obowiązująca

1. Usługi na rzecz Klientów BS
1

Prowizja za udzielenie kredytu

podstawowa 2% min. 50 zł

z wyjątkiem:
a) prowizja od kredytów pomostowych
pomniejszona o prowizję za wydanie promesy
b) prowizja za udzielenie kredytów z pomocą ARiMR:
− z linii RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02, MRcsk
− z linii KSP
− z linii RR w formie kredytu fabrycznego URSUS

podstawowa 1,5% min. 50 zł
0,5%

c) prowizja od kredytów z terminem spłaty do 6 msc

podstawowa 1,5% min. 40 zł

d) prowizja za udzielenie „Hipoteczna linia kredytowa”

0%

e) prowizja za udzielenie kredytów „Szybka inwestycja”, „Szybka inwestycja – AGRO”

0%

prowizja za udzielenie kredytów „Szybka inwestycja”, „Szybka inwestycja – AGRO” w formie
kredytu fabrycznego URSUS
Prowizja za gotowość finansową
f)

1.1

18
19

2,00%*
1,50%
0,00%

0%
WIBOR 1M w skali roku (liczone od
niewykorzystanej części kredytu

Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą.
Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową.

10

z wyjątkiem:

a)
1.2

postawionego do dyspozycji wykazanej
w ewidencji pozabilansowej, nie dotyczy
kredytów preferencyjnych)

prowizja za gotowość finansową od kredytów „Szybka inwestycja”, „Szybka inwestycja –
AGRO”, kredytu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

0%

Opłata przygotowawcza przy kredytach (z wyjątkiem kredytów preferencyjnych):
a)

do kwoty 20.000 zł.

30 zł

b)

od kwoty 20.001 zł. do 50.000 zł.

50 zł

powyżej 50.000 zł.
100 zł
od kredytu „Szybka inwestycja”, „Szybka inwestycja – AGRO”
- z okresem kredytowania do 5 lat
0,8% min. 300 zł
- z okresem kredytowania powyżej 5 lat
1,3% min. 300 zł
e)
„Hipoteczna linia kredytowa”
0 zł
Prowizja od udzielonego kredytu, gdzie główne zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomości 0,25% (od kwoty uruchomionego kredytu)
bądź zastaw rejestrowy (prowizja dotyczy kwoty kredytu uruchomionej przed uprawomocnieniem
się wpisu hipotecznego bądź zastawu rejestrowego) z wyjątkiem:
a)
kredytu „Szybka inwestycja”, „Szybka inwestycja – AGRO”, „Hipoteczna linia kredytowa”,
0% (od kwoty udzielonego kredytu)
kredytów preferencyjnych
c)
d)

1.3

1.4

Prowizja za zaangażowanie kredytowe od:
a)

kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR oraz CSK**

b)

kredytów rewolwingowych średnioterminowych

1% (od kwoty zaangażowania na 31
grudnia, płatne do 15 stycznia kolejnego
roku. Nie dotyczy roku uruchomienia)
min. 200 zł
1,5% (od kwoty zaangażowania płatne po
każdym roku)

1.5
Prowizja za administrowanie kredytem z dopłatami ARiMR do oprocentowania:**

a)

miesięcznie

b)

kwartalnie

0,08% (od salda kredytu na koniec
poprzedniego miesiąca kalendarzowego
płatna w terminie spłaty raty odsetkowej
bądź kapitałowej)
0,25% (od salda kredytu na koniec
poprzedniego kwartału kalendarzowego
płatna w terminie spłaty raty odsetkowej
bądź kapitałowej)

2

Udzielenie gwarancji, poręczenia bankowego
Uwaga: Wysokość prowizji zależy od gwarantowanej lub poręczonej kwoty, okresu gwarancji
lub poręczenia oraz skali ryzyka

3

Pobieranie należności z tytułu niespłaconego w terminie kredytu i odsetek z r-ku
bankowego/dyspozycja z umowy kredytowej/

min. 3% w skali roku
max. 10% w skali roku
1 zł

*dotyczy kredytów udzielonych od 2015 r.
**dotyczy kredytów udzielonych do 31.12.2014 r.

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka obowiązująca

2. Inne czynności
1

Sporządzenie na wniosek Klienta oceny zdolności kredytowej

2

Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej

3

Prolongowanie terminu spłaty kredytu/pożyczki, rat kapitałowych lub odsetek

4

5

a)

do 1 miesiąca

b)

powyżej 1 miesiąca

Uwaga: podstawą naliczenia prowizji jest prolongowana kwota zadłużenia.
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt/pożyczkę, o udzielenie gwarancji,
poręczenie/na wniosek Klienta/
Uwaga: Podstawą naliczenia prowizji jest kwota aktualnego zadłużenia – za wyjątkiem kredytu
otwartego w r-ku bieżącym, kredytu rewolwingowego w r-ku kredytowym. W wymienionych
przypadkach podstawę naliczenia prowizji stanowi średni stan zadłużenia w okresie 3 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o zmianę warunków umowy.

podstawowa 0,05%
min. 75 zł
100 zł

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

podstawowa 0,1%
min. 10 zł
max. 1%

Wysyłanie upomnienia/wezwania do zapłaty do kredytobiorcy lub ich poręczycieli po upływie
terminu spłaty kredytu lub odsetek
a)
b)
c)

6

wysłanie listem zwykłym
wysłanie listem poleconym
wysłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

wg rzeczywiście poniesionych przez Bank
kosztów nie więcej niż 2,20 zł
wg rzeczywiście poniesionych przez Bank
kosztów nie więcej niż 4,20 zł
wg rzeczywiście poniesionych przez Bank
kosztów nie więcej niż 6,60 zł

Przekazanie informacji na zlecenie klienta lub banku
a)

informacja prosta

25 zł

b)

informacja kompletna

50 zł
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7

Przygotowanie wniosku o dokonanie wpisu zastawu rejestrowego
Złożenie wniosku przez BS

8

Uzyskanie zaświadczenia z US, ZUS, UG o niezaleganiu z płatnościami, bądź odpisów z ksiąg
wieczystych/ na zlecenie Klienta lub

40 zł
/za jedno zaświadczenie/

a)

ryczałtowa opłata kontrolna

200 zł

b)

ryczałtowa opłata za weryfikacje zaświadczeń

120 zł
15 zł

9

Zgłaszanie weksli do protestu

10

Wydanie klientowi:

11

20 zł
15 zł

a)

kolejnego zezwolenia na wykreślenie z hipoteki po wygaśnięciu zobowiązania

15 zł

b)

zezwolenia na bezciężarowe odłączenie działki

50 zł
50 zł

Wydanie odpisu umowy o kredyt

Rozdział IV
POZOSTAŁE CZYNNOŚCI

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka obowiązująca

1. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE
1

Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego – za każdy depozyt

2

Przechowywanie depozytu

3

5 zł

a) do 1 miesiąca

2 zł

b) do 3 miesięcy

3 zł

c) do 6 miesięcy

5 zł

d) do 12 miesięcy

7 zł

Przyjęcie i przechowywanie duplikatów kluczy od posiadaczy rachunków
a) za pierwszy miesiąc

3 zł

b)za każdy następny miesiąc

2 zł

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka obowiązująca

2. INNE CZYNNOŚCI
1

2

Wykonywanie operacji kasowych na zlecenie innych banków, instytucji i urzędów/
zastępcza usługa kasowa
Uwaga: Podana prowizja jest orientacyjna. Prowizja rzeczywista jest wynikiem negocjacji i
określa ją umowa ze zleceniodawcą.
Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach krajowych – od transakcji
/za wyjątkiem/
a) wpłat na rzecz zakładów energetycznych (opłata za energię na oryginalnym blankiecie z kodem
kreskowym)
b) opłata za abonament RTV
c) wpłat na rzecz ZUS, US

3

20

3.1

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

3.2

podmiotów gospodarczych i rolników

4
4.1

Wpłaty gotówkowe w walucie na rachunek walutowy prowadzony w Banku dla:
osób prywatnych

4.2

podmiotów gospodarczych i rolników

5

Wypłata z konta „ zlecenia do wypłaty”
Uwaga: Prowizję pobiera się od osoby pobierającej wypłatę

6

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową
uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa
Bankowego20

podstawowa 1%
min. 2,5 zł
podstawowa 0,5% min. 3,3 zł
1,75 zł
0 zł
podstawowa 0,5% min. 5 zł
0 zł
podstawowa 0,3% min. 3 zł
0 zł
0,15% min. 5 zł
podstawowa 0,5%
min. 3 zł
50 zł

Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa Bankowego.
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Rozdział V
OPERACJE DEWIZOWE

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka obowiązująca

1. PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ NA
RACHUNEK W INNYM BANKU
1

Realizacja przelewów w trybie standardowym:

1.1

SEPA

1.2

polecenie wypłaty

2

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:

2.1

w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”

3

Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych:

3.1

SEPA

3.2

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

4

Zwrot niepodjętej kwoty przekazu

5

Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane za zlecenie Klienta 22

6

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty 23

6.1

przy kwotach do 5000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej

6.2

powyżej kwoty 5000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej

15 zł od transakcji
0,25% od transakcji min. 30 zł max. 300 zł

21

15 zł od transakcji

7

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

8

Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przelewu
-

-

Lp.

150 zł od transakcji

20 zł od transakcji
0,15% od transakcji min. 20 zł max. 100 zł
100 zł + koszty banków trzecich
(za zlecenie)

80 zł
100 zł
100 zł + koszty banków trzecich
(za zlecenie)
20 zł (za zaświadczenie)

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;
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).
Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

1. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM
1

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

2

Skup czeków płatnych w Banku

3

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

min. 20 zł max. 300 zł

4

Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika – opłata jest pobierana od podawcy czeku

54 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich

podstawowa 1%
min. 40 zł
podstawowa 0,25%
min. 20 zł
podstawowa 0,25%

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określonych w pkt 6, w przypadku opcji kosztowej „OUR”.
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące
w danym dniu operacyjnym.
21
22
23
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