Taryfa opłat i prowizji
dla Klientów
Instytucjonalnych

Brzeźnica, 2019

Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w
Brzeźnicy dla klientów instytucjonalnych” zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – rezydentów i nierezydentów.

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy
pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie,
2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza
rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania
operacji bankowej.
4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania
z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności.
5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach dolne i górne granice prowizji i
opłat ustala się indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji .
6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią
inaczej.
7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich
pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania
prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.
8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosz na zasadach ogólnych.
Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie
dewizowym.
9. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
- wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat
kredytów
realizowanych w gotówce,
wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie
upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,
- wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że
opłatę uiszcza odbiorca należności.
10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i
stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110
Prawa bankowego.
11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek
udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na
podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np: Bank Gospodarstwa
Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować
prowizje i opłaty określone w Taryfie.
12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje
podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione
koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej.
14. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub
według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie
uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku .

2

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEŹNICY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Lp.
I
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
3.
4.

Rodzaj usług (czynności)
RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH
Otwarcie rachunku – jednorazowo:
bieżącego lub pomocniczego,
dla rolników indywidualnych,
dla instytucji nie komercyjnych (podmioty niefinansowe)
Prowadzenie rachunku – miesięcznie:
bieżącego lub pomocniczego,
dla instytucji nie komercyjnych (podmioty niefinansowe)
Prowadzenie rachunków dla rolników indywidualnych – opłata roczna

Uwaga: pobrana z góry opłata za prowadzenie rachunku nie podlega zwrotowi w
przypadku likwidacji rachunku

Stawka obowiązująca

30,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
20,00 zł

Wpłaty gotówkowe na rachunek:
do 20 000,00 zł – 5,00 zł

a)

bieżący i pomocniczy,

powyżej 20 000,00 zł do 100 000,00 zł – 10,00 zł
powyżej 100 000,00 zł –
50,00 zł

rolników indywidualnych,
b)

Uwaga: nie pobiera się opłat od podmiotów i klientów, którzy na podstawie umowy o
prowadzenie rachunku zrezygnowali z oprocentowania środków na rachunku

0,40% min. 3,00 zł
max 100,00 zł

instytucji nie komercyjnych (podmioty niefinansowe)
c)
5.

Uwaga: nie pobiera się opłat od podmiotów i klientów, którzy na podstawie umowy o
prowadzenie rachunku zrezygnowali z oprocentowania środków na rachunku

0,20% min. 3,00 zł
max 50,00 zł

Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów
wypłaty z rachunku:

do 20 000,00 zł – 5,00 zł

a)

bieżącego i pomocniczego,

powyżej 20 000,00 złdo 100 000,00 zł – 10,00 zł
powyżej 100 000,00 zł –
50,00 zł

dla rolników indywidualnych
b)

Uwaga: nie pobiera się opłat od podmiotów i klientów, którzy na podstawie umowy o
prowadzenie rachunku zrezygnowali z oprocentowania środków na rachunku

0,40% min.3,00 zł
max 100,00 zł

instytucji nie komercyjnych (podmioty nie finansowe)
c)

Uwaga: nie pobiera się opłat od podmiotów i klientów, którzy na podstawie umowy o
prowadzenie rachunku zrezygnowali z oprocentowania środków na rachunku

6.

Realizacja przelewu w systemie ELIXIR na rachunek prowadzony:

0,20% min 3,00 zł
max 50,00 zł
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a)
b)
c)
d)
7.
8.
9.
10.
11.

w Banku
w innym banku krajowym
realizacja przelew do ZUS
realizacja przelewu dokonana przez instytucje niekomercyjne (do innego banku)
Realizacja przelewu na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET
Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom
rachunków bankowych - za jeden czek
Potwierdzenie czeku - od każdego czeku
Inkaso czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków

12.
a)
b)
c)
13.

Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony:
w Banku,
w innym banku krajowym,
na rachunek kredytowy w Banku (automatyczna spłata kredytu)
Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela z rachunku

14.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony:

a)
b)
15.
16.
a)
b)
17.
18.
a)
b)
c)
19.
a)
a)

w Banku ,
w innym banku krajowym – za jedno polecenie.
Wprowadzenie ,odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty.
Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika
na rachunek:
w Banku
w innym Banku krajowym
Wyciąg z rachunku bankowego
Likwidacja rachunku:
bieżącego i pomocniczego
rolników indywidualnych
instytucji niekomercyjnych
Realizacja przelewów w systemie Blue Cash
złożony w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej

II
1.
2.
3.
a)
b)

RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH
Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty.
Wypłaty środków ze zlikwidowanej lokaty.
Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:
w Banku,
w innych bankach.

III
1.

PPRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
klienta1

Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych
czeków.

Uwaga: opłata pobierana z rachunku wierzyciela.

1,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
30,00 zł

1,00 zł
3,00 zł
2,00 zł
5,00 zł

Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika.

2.

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym wychodzących:

a)

przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS

b)

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
3,00zł
30,00 zł

Przelew

SEPA2

1,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

1,00 zł
3,00 zł
bez opłat
50,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł

bez opłat
bez opłat
2,00 zł
0,5% max 200,00zł

110 zł + koszty banków trzecich

15 zł + koszty BPS*
5 zł + koszty BPS*

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku
Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i
Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:
▪ waluta transakcji EUR;
▪ dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym
jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift
code), do którego jest kierowany przekaz;
▪ występuje opcja kosztowa „SHA”;
▪ przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
▪ bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest
dostępny na stronie internetowej Banku.
* 4 zł
** 100 zł
1

2

4

c)

Pozostałe przelewy(nie SEPA)

d)

Opłata za tryb pilny

e)

Opłata za negocjacje kursu przelewów wychodzących(dot. rachunków w walucie PLN)

3.

Przekazy przychodzące

prowizja BPS

a)

przekazy negocjowane

4.

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu/postępowanie wyjaśniające, wykonane na zlecenie
Klienta

10 zł + koszty BPS
110 zł + koszty
banków trzecich

5.

Wydanie na prośbę Klienta dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu

6.

Inkaso czeku zagranicznego (asygnata inkasowa)

IV
1.
2.
3.

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW
Sporządzenie dodatkowego wyciągu na życzenie klienta
Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego)
- od każdego dokumentu.
Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na
rachunku bankowym (historia rachunku)

20 zł + koszty BPS
20 zł + koszty BPS**
0,1% od kwoty
max. 100zł

10 zł
0,25% kwoty
min 5,00 zł max 100,00 zł
+ prowizja BPS

10,00 zł
2,00 zł

Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego
a)
b)
4.
5.

za każdy miesiąc roku bieżącego,
za każdy miesiąc roku poprzedniego.
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokość
środków pieniężnych lub jego obroty na tym rachunku, oraz że rachunek jest
lub nie jest wolny od zajęcia.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu
- za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji.

Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu
organu występującego z egzekucją.
6.
a)
b)
7.
8.
9.
10.
10.
11.
12.
13.

V
1.
2.
3.
4.
a)
b)

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych
rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów
- za każdą zawartą umowę:
z Bankiem,
z innymi bankami.
Potwierdzenie wykonania blokady środków
Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków
Przyjęcie w czasie trwania umowy nowej lub dodatkowej karty wzorów podpisów
Złożenie dyspozycji telefonicznej informacji na hasło o stanie rachunku
Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku
Inne czynności związane z obsługą rachunków (np. wydruki przelewów)
Brak awizowania wysokiej wypłaty
Nie pobranie w terminie awizowanej wypłaty
SYSTEM HOME BANKING
Instalacja systemu HOME-BANKING w siedzibie klienta
Abonament miesięczny za korzystanie z systemu - za jedno stanowisko
Zakup nowej wersji oprogramowania
Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony:
w Banku,
w innym banku krajowym.

3,00 zł max - 20,00 zł
5,00 zł max – 25,00 zł
25,00 zł

20,00 zł

10,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
2,00 zł
max 10,00 zł
0,2% od kwoty max 400,00
zł
0,2% od kwoty max 400,00
zł

wg uzgodnień z klientem
bez opłat
wg kosztów rzeczywistych
bez opłat
2,00 zł
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VI
1.
2.
3.
4.
a)
b)

SYSTEM INTERNET BANKING
Instalacja systemu Internet Banking
Zakup nowej wersji oprogramowania
Uruchomienie systemu Internet Banking na dwa lub więcej podpisów
Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:
w Banku

c)
5.

W systemie Blue Cash
Generowanie identyfikatora i haseł dostępu

10,00 zł
bez opłat

KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA
Wydanie nowej karty.
Wznowienie karty.
Wydanie duplikatu karty.
Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku

bez opłat
bez opłat
15,00 zł

VII
1.
2.
3.
4.

w innym banku krajowym

a)

W przypadku dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowej
na łączną kwotę 1 000,00 zł

b)

W przypadku braku dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowej
na łączną kwotę 1 000,00 zł

5.
6.
7.
8.
a)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

VIII
1.
a)
b)
c)
d)

bez opłat
do 10 przelewów 0,00zł
powyżej 10 przelewów 1,00 zł
za przelew

bez opłat

10,00 zł

Zmiana numeru PIN w bankomatach
Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju i zagranicą
Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA
Wypłata gotówki:
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie
z zawartymi umowami

12,00 zł
bez opłat
1,00% min. 4,00 zł

w pozostałych bankomatach w kraju
w bankomatach akceptujących kartę za granicą.
poprzez usługę Visa cash back w Polsce
w punktach akceptujących kartę kraju.
w punktach akceptujących kartę za granicą.
w placówkach Poczty Polskiej
Sprawdzenie salda w bankomacie.
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres
przez niego wskazany
Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
Zmiana danych Użytkownika karty.
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.
Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty.
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek posiadacza karty
Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty
Zastrzeżenie karty

4,00 zł
4 zł
bez opłat
5,00 zł
2,00% min. 10,00 zł
5,00 zł
2,00 zł

Uwaga: lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku BPS SA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
9.
10.

bez opłat
według kosztów zakupu
350 zł

KREDYTY
Przyjęcie wniosku kredytowego o kredyt w rachunku bieżącym wraz z dokumentacją i
jego weryfikacja – obowiązuje od 16.01.2017 r.
do kwoty 10.000 zł,
od kwoty 10.001 zł do 50.000 zł,
od kwoty 50.001 zł do 150.000 zł
od kwoty 150.001 zł i powyżej

bez opłat

6,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

50,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
0,10 % max 500,00 zł
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2.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Przyjęcie wniosku kredytowego o kredyt w rachunku kredytowym wraz z
dokumentacją i jego weryfikacja – obowiązuje od 16.01.2017 r.
do kwoty 10.000 zł,
od kwoty 10.001 zł do 50.000 zł,
od kwoty 50.001 zł do 150.000 zł
od kwoty 150.001 zł i powyżej
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu w rachunku bieżącym
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu w rachunku celowym
Zwiększenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym bez wydłużenia terminu jego spłaty
- od kwoty zwiększenia kredytu
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)
- od kwoty prolongowanej
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 4 i 5,
dokonywanych na wniosek klienta - jednorazowo od każdego aneksu
Sporządzenie na wniosek klienta informacji o prowadzonym rachunku oraz oceny jego
zdolności kredytowej.
Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki wraz z PCC celem zabezpieczenia kredytu
Wydanie zezwolenia na wykreślenie zapisu w hipotece
Wydanie oświadczenia o zgodzie na wykreślenie wpisu w hipotece po spłacie kredytu
Za sporządzenie pisma w sprawie wypłat odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej
Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu

13.

Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową
kredytową

IX

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ
RACHUNKÓW KREDYTOWYCH
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego
wysokość zadłużenia lub jego brak.
Sporządzenie historii spłaty kredytu (za każdy rozpoczęty rok)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

X
1.
2.
a)
b)
3.

Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień lub z innych
tytułów do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, dłużnika, lub ich poręczycieli
po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu, odsetek lub terminu
dostarczenia innych wymaganych dokumentów (kwota płatna przez dłużnika
od każdego wysłanego monitu).
Wypowiedzenie umowy o kredyt
Realizacja części lub całości kredytu w formie bezgotówkowej jako polecenie zapłaty
na rachunek w innym banku
Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta.
Wcześniejsza spłata kredytu inwestycyjnego lub hipotecznego w okresie do 60
miesięcy od podpisania umowy kredytowej
Prowizja od niewykorzystanego limitu w rachunku bieżącym

GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE
Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo w dniu wydania
promesy)
Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia, podwyższenie kwoty gwarancji pobierana jednorazowo w dniu zawarcia umowy:
wadialnej
należytego wykonania umowy, terminowej zapłaty i in.
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia – od kwoty objętej
aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres

50,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
0,15 % max 1000,00 zł
max 1,50 %
max 2,00 %
max 1,50 %
min. 50,00 zł
0,50% min. 50,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
50,00
50,00
30,00
30,00

zł
zł
zł
zł

0,50 % min. 50,00 zł
10,00 zł

50,00 zł
30,00 zł

25,00 zł

50,00 zł
10,00 zł
max 100,00 zł
max 2% spłacanej kwoty
max 2%
od niewykorzystanej
kwoty limitu

od 0,20% do 0,50%
min. 20,00 zł

od 0,20% do 2,00%
min. 20,00 zł
od 0,30% do 2,00%
min. 50,00 zł
max 2,00 %
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4.
5.
XI
1.
2.

Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji
lub poręczenia bankowego – jednorazowo od każdego aneksu.
Wypłata z gwarancji - od kwoty roszczenia.
USŁUGI RÓŻNE
Wydanie kserokopii dokumentów na życzenie klienta – za każdy dokument
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę
bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym
w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego.

Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa
bankowego
oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec u Banku zasadę wzajemności.
3.
XII
1.
a)
b)
c)

Prowizje i opłaty nie ujęte w Taryfie

20,00 zł
0,15 % min. 50,00 zł

2,00 zł
50,00 zł lub na zasadach
wzajemności
max 20,00 zł

CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
Wpłaty gotówkowe dokonywane w Centrali Banku przekazywane na rachunki:
prowadzone w Banku
prowadzone w innych bankach krajowych pisane ręcznie

prowadzone w innych bankach krajowych drukowane

bez opłat
0,5%
min. 5,00 zł
max 200,00 zł
0,5%
min. 3,00 zł
max 200,00 zł

d)

prowadzone w Banku - rachunki za wodę oraz wywóz śmieci

e)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

f)

Urząd Skarbowy

10,00 zł od wpłaty

2.

Wymiana banknotów i monet na inne nominały

1% - min 3,00 zł

XIII
1.
2.

XIV
1.
2.
a)
b)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a)
b)
9.
a)
b)
10.
11.
12.

Uwaga: dotyczy Oddziału Banku w Spytkowicach oraz Placówki Obsługi Klienta
w Bachowicach

SYSTEM SMS-BANKING
Udostępnienie systemu SMS-BANKING
Za każdy wysłany SMS

Uwaga: opłata pobierana raz w miesiącu łącznie za wszystkie wysłane SMS-y

2,50 zł
0,5% od kwoty min 15zł
max 300 zł

bez opłat
0,20 zł

RACHUNKI POWIERNICZE ZAMKNIĘTE
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku
Otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego dla inwestycji deweloperskiej:
do 30 lokali mieszkalnych lub do 10 domów jednorodzinnych
powyżej 30 lokali mieszkalnych lub powyżej 10 domów jednorodzinnych
Prowadzenie rachunku – opłata miesięczna
Wpłaty wnoszone w formie gotówkowej
Realizacja dyspozycji wypłaty środków przez Posiadacza rachunku
Wypłata środków nabywcom (w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej
albo jej rozwiązania)
Wyciąg z rachunku powierniczego
Sporządzenie odpisu (opłata za każdy odpis):
każdego miesięcznego wyciągu
załącznika bez wyciągu
Sporządzenie historii operacji na rachunku na życzenie Klienta:
z roku bieżącego
z lat ubiegłych
Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego
Opinia o rachunku bankowym
Zmiana karty wzorów podpisów

400,00 zł
1.000,00 zł
2.000,00 zł
max 500,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
15,00 zł
5,00 zł
20,00
25,00
30,00
50,00
10,00

zł
zł
zł
zł
zł
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13.
14.
15.
16.

Czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank
Wydanie zezwolenia na bez obciążeniowe wyodrębnienie poszczególnych lokali
Wydanie zgody na zwolnienie lokalu spod obciążenia hipotecznego
Inne czynności i usługi nie wymienione w Taryfie opłat i prowizji

XV

RACHUNEK BIEŻĄCY W WALUTACH WYMIENIALNYCH3

1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
6.
a)
b)
7.
a)
b)
c)
8.
a)
9.
10.
a)
b)
c)
11.
a)
b)
12.
a)
b)
13.
a)
14.

Otwarcie rachunku walutowego z wniesieniem pierwszej wpłaty
Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty
Prowadzenie rachunku walutowego
Likwidacja rachunku walutowego po 6-ciu miesiącach od otwarcia
Wpłata gotówkowa w walucie lub w złotych:
do 2.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie
dziennie/suma wpłat dziennych
powyżej 2.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie
dziennie/suma wpłat dziennych
Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych:
do 2.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie dziennie/suma wpłat
dziennych
powyżej 2.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie
dziennie/suma wpłat dziennych
Przelew na rachunek:
walutowy lub złotowy prowadzony w Banku
złotowy w innym banku krajowym
walutowy prowadzony w innym banku
Wyciąg z konta bankowego:
miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek
Likwidacja rachunku walutowego
System bankowości internetowej:
aktywacja dostępu
dostęp do systemu
wysyłanie SMS o stanie rachunku
Przelew na rachunek złotowy lub walutowy w Banku:
w systemie bankowości internetowej
w placówce Banku
Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:
w systemie bankowości internetowej
w placówce Banku
Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie SORBNET:
w placówce Banku
Przelew na rachunek walutowy w innym banku

XVI
1.
2.

3
4

50,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
negocjowane z Klientem

bez opłat
15 zł
bez opłat
50 zł
bez opłat
0,1%

bez opłat
0,2%

bez opłat

15 zł + koszty BPS
zgodnie z tabelą prowizji i
opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,20 zł
bez opłat
bez opłat
1 zł
5 zł
30 zł
zgodnie z tabelą prowizji i
opłat

CZYNNOŚCI KASOWE
Skup walut obcych4
Sprzedaż walut obcych

0,5% min. 5 zł
bez opłat

W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4.
Opłaty nie pobiera się w przypadku jednostkowej transakcji nie przekraczającej równowartości 20 EUR
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