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Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych
1. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Tarczynie, zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie
do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarczynie, 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 lub w innych okresach rozliczeniowych;
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
3. 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.
4. 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.
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to
również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty
pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
7. 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 kurierskie i telekomunikacyjne.
8. 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.
9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
10. 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.
11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą
wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
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Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH
I. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego w PLN /bieżącego lub pomocniczego/
1. PRZEDSIEBIORCY
1
2
3

30 zł
15 zł
10 zł

Otwarcie rachunku (jednorazowo)
Zmiana karty wzorów podpisów
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Polecenie przelewu (za przelew)
Polecenie przelewu (wewnętrznego i w systemie ELIXIR)
Przelew ekspresowy /na rachunki w innych bankach krajowych w systemie
SORBNET /Uwaga: przelew SORBNET realizowany jest w złotych, wyłącznie na rachunki w

4

5
6

7

8

9
10
11

4,50 zł
50 zł

bankach poza Grupą BPS./

Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym
w systemie Express ELIXIR /Uwaga: maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł./
Przekaz w obrocie dewizowym (przelew walutowy na rachunek w innym
banku w kraju oraz przelew zagraniczny)
Wpłata gotówkowa
Wpłata gotówkowa zamknięta
Dodatkowo od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 100 sztuk
Wypłata gotówkowa *
Stałe zlecenia:
•
na rachunki prowadzone przez Bank
• od każdej operacji do innego banku
• opłata za modyfikacje zlecenia stałego
• opłata od złożenia zlecenia stałego
Polecenie zapłaty:
• Rejestracja polecenia zapłaty
• Realizacja polecenia zapłaty (od każdej operacji)
• Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty (od każdego polecenia)
Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych (od każdego
rachunku masowego):
• Aktywacja usługi IPPM (jednorazowo)
• Abonament za korzystanie z usługi (miesięcznie)
Likwidacja rachunku
Prowadzenie rachunku VAT

20 zł
zgodnie z Taryfą dla przekazów w obrocie
dewizowym – Rozdział V
0,30 % min 4,50 zł max 200 zł
0,25 %
0,5% min 5 zł
0,15% min.5 zł.

3 zł

3 zł

150 zł
200 zł
20 zł
0 zł

*/ Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% min 50
zł. od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł.

2. ROLNICY
1
2
3

Otwarcie rachunku (jednorazowo)
Zmiana karty wzorów podpisów
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Polecenie przelewu (za przelew)
Polecenie przelewu (wewnętrznego i w systemie ELIXIR)
Przelew ekspresowy /na rachunki w innych bankach krajowych w systemie
SORBNET/ Uwaga: przelew SORBNET realizowany jest w złotych, wyłącznie na rachunki w

4 bankach poza Grupą BPS./
Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym
w systemie Express ELIXIR /Uwaga: maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł./
Przekaz w obrocie dewizowym (przelew walutowy na rachunek w innym
banku w kraju oraz przelew zagraniczny)
5 Wpłata gotówkowa
6 Wypłata gotówkowa *
Stałe zlecenia:
• na rachunki prowadzone przez Bank
7
• od każdej operacji do innego banku
• opłata za modyfikacje zlecenia stałego
• opłata od złożenia zlecenia stałego

10 zł
15 zł
5 zł
4,50 zł
50 zł
20 zł
zgodnie z Taryfą dla przekazów w obrocie
dewizowym – Rozdział V
2 zł
2 zł

3 zł

3

Polecenie zapłaty:
• Rejestracja polecenia zapłaty
8
• Realizacja polecenia zapłaty (od każdej operacji)
• Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty (od każdego polecenia)
9 Likwidacja rachunku
10 Prowadzenie rachunku VAT

3 zł
10 zł
0 zł

*/ Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% min 50
zł. od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł.

3. Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe
Podmioty niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
/Stowarzyszenia, Straże pożarne, Koła łowieckie

1
2
3

10 zł
15 zł
5 zł

Otwarcie rachunku (jednorazowo)
Zmiana karty wzorów podpisów
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Polecenie przelewu (za przelew)
Polecenie przelewu (wewnętrznego i w systemie ELIXIR)

3 zł

Przelew ekspresowy /na rachunki w innych bankach krajowych w systemie
SORBNET/ Uwaga: przelew SORBNET realizowany jest w złotych, wyłącznie na rachunki w

50 zł

4 bankach poza Grupą BPS./
Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym
w systemie Express ELIXIR /Uwaga: maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł./
Przekaz w obrocie dewizowym (przelew walutowy na rachunek w innym
banku w kraju oraz przelew zagraniczny)
Wpłata gotówkowa
5 Wpłata gotówkowa zamknięta
Dodatkowo od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 100 sztuk
6 Wypłata gotówkowa *
Stałe zlecenia:
•
na rachunki prowadzone przez Bank
7
• od każdej operacji do innego banku
• opłata za modyfikacje zlecenia stałego
• opłata od złożenia zlecenia stałego
Polecenie zapłaty:
• Rejestracja polecenia zapłaty
8
• Realizacja polecenia zapłaty (od każdej operacji)
• Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty (od każdego polecenia)
Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych (od każdego
rachunku masowego):
9
• Aktywacja usługi IPPM (jednorazowo)
• Abonament za korzystanie z usługi (miesięcznie)
10 Likwidacja rachunku
11 Prowadzenie rachunku VAT

20 zł
zgodnie z Taryfą dla przekazów w obrocie
dewizowym – Rozdział V
0,30 % min. 1,00 zł max 200 zł
0,25 %
0,5% min 5 zł
0,15% min.5 zł

3 zł

3 zł

150 zł
200 zł
20 zł
0 zł

*/ Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% min 50
zł. od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł.

4.

1
2
3

Rada Rodziców

Otwarcie rachunku
Zmiana karty wzorów podpisów
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Polecenie przelewu (za przelew)
Polecenie przelewu (wewnętrznego i w systemie ELIXIR)
Przelew ekspresowy /na rachunki w innych bankach krajowych w systemie
SORBNET/ Uwaga: przelew SORBNET realizowany jest w złotych, wyłącznie na rachunki w

4 bankach poza Grupą BPS./
Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym
w systemie Express ELIXIR /Uwaga: maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł./
Przekaz w obrocie dewizowym (przelew walutowy na rachunek w innym
banku w kraju oraz przelew zagraniczny)
5 Wpłata gotówkowa
6 Wypłata gotówkowa

0 zł
15 zł
0 zł
2 zł
50 zł

20 zł
zgodnie z Taryfą dla przekazów w obrocie
dewizowym – Rozdział V
0 zł
0 zł

4

7

8

Stałe zlecenia:
•
na rachunki prowadzone przez Bank
• od każdej operacji do innego banku
• opłata za modyfikacje zlecenia stałego
• opłata od złożenia zlecenia stałego
Likwidacja rachunku

0 zł
2 zł
1,50 zł
1,50 zł
20 zł

II. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego w walucie wymienialnej

Rachunek rozliczeniowy w EUR albo USD
1
2
3
4
5
6

Otwarcie rachunku
Zmiana karty wzorów podpisów
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa
Uwaga:
- od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,30%
- w przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w
wysokości 0,20% kwoty awizowanej

Polecenie przelewu na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w Banku

7

Przekaz w obrocie dewizowym (przelew walutowy na rachunek w innym banku w
kraju oraz przelew zagraniczny)

8

Likwidacja rachunku

Tryb
pobierania

Stawka

jednorazowo
od zmiany
miesięcznie
od kwoty

30 zł
15 zł
25 zł
0,30% min. 5 zł

od kwoty

0,30% min. 5 zł

za przelew

4,50 zł

za przekaz

zgodnie z Taryfą dla
przekazów w obrocie
dewizowym –
Rozdział V

jednorazowo

20 zł

III. Prowadzenie rachunku lokacyjnego

Rachunek lokacyjny w PLN
1
2
3
4

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa* / Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek w Banku
w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego:
▪ pierwsza wypłata / przelew w miesiącu
▪ kolejna wypłata / przelew w miesiącu

Tryb
pobierania
jednorazowo
miesięcznie
od kwoty

Stawka
0 zł
0 zł
0,30% min. 2,50 zł

od ilości wypłat/
przelewów w
miesiącu

0 zł
0,5% min. 20 zł

*/ Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% min 50 zł.
od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł.

IV. Wydawanie i obsługa karty płatniczej do rachunku rozliczeniowego w PLN
Visa Business DEBETOWA
Stawka i tryb pobierania
1
2

Wydanie pierwszej karty
Użytkowanie karty
Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty.
Opłata za każdą kartę wydaną do rachunku.

20 zł
8 zł
miesięcznie

3

Wznowienie pierwszej karty do rachunku

0 zł

4

Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku

30 zł

5

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

0 zł

6
7
8

Zastrzeżenie karty
Blokada, odblokowanie karty
Wydanie duplikatu karty

20 zł
12 zł
20 zł

9

Powtórne wygenerowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika

15 zł

10

Zmiana limitu karty

11

Opłata za przekroczenie dostępnych środków limitu indywidualnego i globalnego

30 zł

12

Miesięczne zestawienie transakcji

13

Transakcje bezgotówkowe

3 zł
0 zł

6 zł

Transakcje gotówkowe (wypłata gotówki):
14

1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS, innych banków krajowych i terminalach
POS zgodnie z zawartymi umowami, na terenie całego kraju
2) w pozostałych bankomatach w kraju

0 zł
4 zł
5

3) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty
4) we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A.
5) w punktach akceptujących kartę w kraju
6) w punktach akceptujących kartę za granicą, od kwoty wypłaty
7) w usłudze Cash back
14a Wpłata gotówkowa w bankomatach z funkcją wpłatomatu

4 zł
0 zł
4 zł
4 zł
2 zł
0,3% kwoty wpłacanej

15

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika

8 zł

16

Zmiana danych użytkownika

6 zł

17

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

1 000 zł

18

Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty

1 000 zł

19

Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie

2 zł

20

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

10 zł

21

Limit dzienny:
1) maksymalny dzienny limit wypłat gotówki
2) maksymalny dzienny limit bezgotówkowy

30 000 PLN
50 000 PLN
do wysokości wolnych środków na
rachunku

V. Świadczenie usługi Systemu Bankowości Internetowej dla klientów instytucjonalnych
Stawka i tryb pobierania
Internet Banking
Opłata za korzystanie z usługi
• autoryzacja kartą mikroprocesorową
• autoryzacja SMS
Wydanie karty mikroprocesorowej
2
Wydanie kolejnej dodatkowej karty /duplikatu karty z powodu zgubienia
Odblokowanie i zablokowanie przez Bank, w godzinach pracy Banku:
3
• karty mikroprocesorowej
Polecenie przelewu (za przelew)
Polecenie przelewu (wewnętrznego i w systemie ELIXIR) z rachunku w PLN
Polecenie przelewu z rachunku w walucie wymienialnej na rachunki w Banku
Przelew
ekspresowy /na rachunki w innych bankach krajowych w systemie SORBNET
4 Uwaga: przelew
SORBNET realizowany jest w złotych, wyłącznie na rachunki w bankach poza Grupą BPS.
1

Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w
systemie Express ELIXIR

12 zł/miesięcznie
5 zł/miesięcznie
0 zł
50 zł
50 zł
0,70 zł
3 zł
50 zł
5 zł

Uwaga: maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł., liczba poleceń przelewów 5 sztuk dziennie.

Stałe zlecenia:
5
• opłata za modyfikacje zlecenia stałego
• opłata od złożenia zlecenia stałego
6 Wydanie kolejnego czytnika z powodu utraty lub zniszczenia poprzedniego
7 Rezygnacja z usługi ze zwrotem karty mikroprocesorowej i czytnika przed upływem 1 roku

1,50 zł
1,50 zł
180 zł

8 Rezygnacja z usługi bez zwrotu karty mikroprocesorowej i czytnika przed upływem 1 roku

300 zł

9 Rezygnacja z usługi bez zwrotu karty mikroprocesorowej i czytnika po upływie 1 roku

250 zł

10 Rezygnacja z usługi ze zwrotem karty mikroprocesorowej i czytnika po upływie 1 roku

0 zł

11 Wyjazd do klienta w celu serwisu usługi

-

180 zł

123 zł (100+23%VAT)

VI. Inne czynności dotyczące rachunków bankowych klientów instytucjonalnych
Inne czynności
1

2

Wystawienie zaświadczeń lub opinii bankowej na wniosek Posiadacza
/potwierdzającego otwarcie i prowadzenie rachunku, posiadanie rachunku/wysokość salda
/obroty itp./
Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów:
• z Bankiem
• z innymi bankami
Potwierdzenie wykonania blokady środków

Stawka i tryb pobierania
za rok bieżący 100 zł
za lata ubiegłe 150 zł
0 zł/od transakcji
100 zł/od transakcji
50 zł/od transakcji
6

3
4
5
6

5 zł
20 zł

Monit telefoniczny
Sporządzenie i wysłanie „wezwania do zapłaty” należności z tytułu prowadzenia
rachunku bankowego do Posiadacza rachunku
Opłata administracyjna za pozyskanie danych
Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu z
rachunku bankowego osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej.

w zależności od rzeczywistych
kosztów
0,5% min. 15 zł. max. 200 zł
/od kwoty przekazanej

Opłatę pobiera się jednorazowo po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.

Rozdział II. RACHUNKI BANKOWE OSÓB FIZYCZNYCH – KONSUMENTÓW
I. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN
Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w PLN
ROR
ROR SENIOR
także ROR Młodzieżowy

1 Otwarcie rachunku
2 Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
• wyciągi bankowe otrzymywane pocztą
• wyciągi bankowe odbierane osobiście w Banku
3
Polecenie przelewu (za przelew)
Polecenie przelewu (wewnętrznego i w systemie ELIXIR):
• na rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w Banku
• na inne rachunki w Banku
• wychodzące do innego banku
• ZUS /US
Przelew ekspresowy /na rachunki w innych bankach krajowych w systemie
SORBNET /Uwaga: przelew SORBNET realizowany jest w złotych, wyłącznie na rachunki

0 zł

0 zł

5 zł
0 zł

5 zł
0 zł

2 zł
0 zł
2 zł
3 zł

0 zł

50 zł

50 zł

20 zł

20 zł

zgodnie z Taryfą dla
przekazów w obrocie
dewizowym – Rozdział V

zgodnie z Taryfą dla
przekazów w obrocie
dewizowym – Rozdział V

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

1,50 zł
0 zł
2 zł
1,50 zł

0 zł
0 zł
0 zł
1 zł

0 zł
1,50 zł
3 zł
0 zł
100 zł

0 zł
1,50 zł
3 zł
0 zł
100 zł

w bankach poza Grupą BPS.

Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku
krajowym w systemie Express ELIXIR
Uwaga: maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł.

Przekaz w obrocie dewizowym (przelew walutowy na rachunek w innym
banku w kraju oraz przelew zagraniczny)
4 Wpłata gotówkowa
5 Wypłata gotówkowa *
6 Stałe zlecenia
• złożenie zlecenia stałego
• od każdej operacji w Banku
• od każdej operacji do innego banku
• modyfikacja zlecenia stałego
7 Polecanie zapłaty
• Rejestracja polecenia zapłaty
• Realizacja polecenia zapłaty
• Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty (od każdego polecenia)
8 Likwidacja rachunku
9 Zmiana rodzaju rachunku na wniosek Klienta – za każde przekształcenie

*/ Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% min 50 zł.
od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł.

II. Podstawowy Rachunek Płatniczy w PLN
1
2
3

4

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Polecenie przelewu (wewnętrznego i w systemie ELIXIR), w tym
zlecenia stałe i polecenie zapłaty:
• na rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w Banku
• na inne rachunki w Banku
• wychodzące do innego banku
Internet Banking
Polecenie przelewu (wewnętrznego i w systemie ELIXIR)

Stawka i tryb pobierania
0 zł
0 zł
pierwsze 5 przelewów
miesięcznie **
0 zł
pierwsze 5 przelewów
miesięcznie **
0 zł

6 i kolejny przelew
miesięcznie **
2 zł
0 zł
3,50 zł
6 i kolejny przelew
miesięcznie ** 0,70 zł
7

5

Przelew ekspresowy /na rachunki w innych bankach krajowych w
systemie SORBNET/Uwaga: przelew SORBNET realizowany jest w złotych, wyłącznie

50 zł

na rachunki w bankach poza Grupą BPS.

6

Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku
krajowym w systemie Express ELIXIR

20 zł

Uwaga: maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł.
Internet banking Uwaga: maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł., liczba poleceń
przelewów 5 sztuk dziennie.

5 zł

Przekaz w obrocie dewizowym (przelew walutowy na rachunek w innym zgodnie z Taryfą dla przekazów w obrocie dewizowym –
Rozdział V
banku w kraju oraz przelew zagraniczny)
8
Wpłata gotówkowa
0 zł
9
Wypłata gotówkowa *
0 zł
10 Karta do Podstawowego Rachunku Płatniczego – VISA PayWave Podstawowy Rachunek Płatniczy
0 zł
• Transakcje bezgotówkowe
• Transakcje gotówkowe (wypłata gotówki):
1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS, innych banków krajowych i
0 zł
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami, na terenie całego kraju
2) w pozostałych bankomatach w kraju i w punktach akceptujących kartę
pierwsze 5 wypłat
6 i kolejna wypłata
w kraju
miesięcznie
0 zł
miesięcznie
4 zł
3) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty
4 zł
4) w punktach akceptujących kartę za granicą, od kwoty wypłaty
4 zł
Limit dzienny:
1) maksymalny dzienny limit wypłat gotówki
500 PLN
2) maksymalny dzienny limit bezgotówkowy
500 PLN
3) wysokość dziennego limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych
do wysokości wolnych środków na rachunku
przeprowadzanych na terenie Polski
50 PLN
11 Likwidacja rachunku
0 zł
12 Zmiana rodzaju rachunku na wniosek Klienta – za każde przekształcenie
100 zł
7

*/ Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% min 50 zł.
od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł.

**/ krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 szt. miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą
kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą.

III. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego w PLN
Rachunek oszczędnościowy w PLN
Stawka
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
2
• wyciągi bankowe otrzymywane pocztą
• wyciągi bankowe odbierane osobiście w Banku
3 Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa* / polecenie przelewu (wewnętrznego i w
4
systemie ELIXIR)

0 zł

1

5

Likwidacja rachunku

•

0 zł
5 zł
0 zł
• pierwsza/y w miesiącu 0 zł
każda następna/y w miesiącu 0,5%, min. 10 zł
0 zł

*/Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% min 50 zł.
od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł.

IV. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego w PLN dla PKZP, SKO
Rachunek oszczędnościowy w PLN dla PKZP, SKO
Stawka
1

Otwarcie rachunku

2

Prowadzenie rachunku (miesięcznie)

3

Wpłata gotówkowa

4

Wypłata gotówkowa / polecenie przelewu (wewnętrznego i w
systemie ELIXIR)

5

Likwidacja rachunku

0 zł
PKZP 15 zł

SKO 0 zł
0 zł

PKZP 5 zł

SKO 0 zł
0 zł

V. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego w walucie wymienialnej
Rachunek oszczędnościowy w EUR albo USD
Stawka
1 Otwarcie rachunku

20 zł

2 Prowadzenie rachunku
3 Wpłata gotówkowa

10 zł
0 zł

8

4 Wypłata gotówkowa

0 zł

Uwaga opłatę pobiera się:
- od nieawizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,30% od wypłacanej kwoty;
- w przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości
0,30% kwoty awizowanej

5 Polecenie przelewu na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w Banku - za przelew
6 Przekaz w obrocie dewizowym (przelew walutowy na rachunek w innym banku w kraju
oraz przelew zagraniczny)
7 Likwidacja rachunku

3 zł
zgodnie z Taryfą dla przekazów w
obrocie dewizowym – Rozdział V

0 zł

VI. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w PLN
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w PLN
Stawka
1

Otwarcie rachunku

0 zł

2

Prowadzenie rachunku (miesięcznie)

0 zł

3

Polecenie przelewu (wewnętrznego i w systemie ELIXIR) na rachunek
•

4
5
6
7
8

Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa*
Wydanie książeczki oszczędnościowej
Umorzenie książeczki oszczędnościowej
Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji

9

Likwidacja książeczki/rachunku

• w Banku 0 zł
w innych bankach 10 zł
0 zł
0 zł
10 zł
10 zł
10 zł
0 zł

*/ Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% min 50 zł.
od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł.

VII.

Wydawanie i obsługa karty płatniczej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN
VISA Classic Debetowa
Stawka
VISA PayWave
MasterCard Paypass

1

Wydanie i wznowienie karty (także w miejsce zastrzeżonej)
Użytkowanie karty (miesięcznie)

2

Uwaga: opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty
Opłata za każdą kartę wydaną do rachunku

3
4
5
6

Zastrzeżenie karty
Wydanie duplikatu karty
Powtórne wygenerowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika

7

Blokada, odblokowanie karty
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez
8
niego wskazany
9 Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe (wypłata gotówki) :
1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS, innych banków krajowych i terminalach
POS zgodnie z zawartymi umowami, na terenie całego kraju
2) w pozostałych bankomatach w kraju
10 3) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty
4) we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A.
5) w punktach akceptujących kartę w kraju
6) w punktach akceptujących kartę za granicą, od kwoty wypłaty
11 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
12 Zmiana danych Użytkownika karty
13 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
14 Cash back – od transakcji

15

Limit dzienny:
1) maksymalny dzienny limit wypłat gotówki
2) maksymalny dzienny limit bezgotówkowy

4 zł

0 zł
ROR Senior + karta
VISA Senior
2 zł
20 zł
15 zł
15 zł
10 zł
15 zł
5 zł
0 zł
0 zł
4 zł
4 zł
0 zł
4 zł
4 zł
2 zł
5 zł
1.000 zł
2 zł

10.000 PLN
50.000 PLN
do wysokości
wolnych środków
na rachunku

ROR Młodzieżowy
500 PLN
1.000 PLN
do wysokości
wolnych środków
na rachunku
9

3) wysokość dziennego limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych
przeprowadzanych na terenie Polski

VIII.

50 PLN (karta Visa) lub 50 PLN (karta
MasterCard)

Świadczenie usługi Systemu Bankowości Internetowej dla osób fizycznych – konsumentów

Internet Banking
1 Opłata za korzystanie z usługi

Stawka
5 zł miesięcznie

Polecenie przelewu (za przelew)
Polecenie przelewu (wewnętrznego i w systemie ELIXIR) z rachunku w PLN
Polecenie przelewu z rachunku w walucie wymienialnej na rachunki w Banku
Przelew ekspresowy /na rachunki w innych bankach krajowych w systemie SORBNET

2 Uwaga: przelew SORBNET realizowany jest w złotych, wyłącznie na rachunki w bankach poza Grupą BPS.
Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie
Express ELIXIR

0,70 zł
3 zł
50 zł
5 zł

Uwaga: maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł., liczba poleceń przelewów 5 sztuk dziennie.

Stałe zlecenia:
3
• opłata za modyfikacje zlecenia stałego
• opłata od złożenia zlecenia stałego
Wyjazd
do klienta w celu serwisu usługi
4

-

1,50 zł
1,50 zł
123 zł (100+23%VAT)

IX. Inne czynności dotyczące rachunków bankowych osób fizycznych – konsumentów

1

2

Inne czynności

Stawka i tryb pobierania

Wystawienie zaświadczeń lub opinii bankowej na wniosek Posiadacza
/potwierdzającego otwarcie i prowadzenie rachunku, posiadanie rachunku/wysokość salda
/obroty itp./

za rok bieżący 100 zł
za lata ubiegłe 150 zł

Sporządzenie i wysłanie „wezwania do zapłaty” należności z tytułu prowadzenia rachunku
bankowego do Posiadacza rachunku

Rozdział III. KARTY KREDYTOWE
Karta kredytowa VISA
1 Wydanie i wznowienie karty
2 Opłata za obsługę karty:
1) pobierana w 1 roku użytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli
wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi:
a) co najmniej 6 600,00 zł.
b) mniej niż 6 600,00 zł.
2) pobierana od 2 roku użytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia
operacji), jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających
rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym:
a) co najmniej 600,00 zł.
b) mniej niż 600,00 zł.
3 Wydanie duplikatu karty
4 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę
5 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty
6 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty
7 Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych
Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą.

8 Przelewy z karty
9 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty.

10 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty.

11 Sprawdzenie salda w bankomacie

wg kosztu listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru;
po wystąpieniu zadłużenia na rachunku
nie częściej niż raz na miesiąc

Stawka
0 zł

0 zł
54 zł

0 zł
4,50 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
3% min. 5 zł
3% min. 5 zł
3% min. 5 zł
0 zł
10

12 Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
jednostkę Banku
13 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji
14 Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego
wskazany
15 Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach
świadczących taką usługę
16 Zmiana danych Użytkownika karty
17 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
18 Inne czynności

Rozdział IV. INNE USŁUGI
INNE USŁUGI
1
2
3

4

5

Wpłata gotówkowa na rachunki w innych bankach
• wpłata gotówkowa ZUS/US
Dodatkowo od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 100 sztuk
Wpłata gotówkowa na rachunek Tarczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy
Ziółkowskiego
Wymiana pieniędzy – bilonu na banknoty – maksymalnie 1000 sztuk bilonu
Zastrzeżenie dokumentu tożsamości:
• Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości
• Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie
będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku Spółdzielczego w
Tarczynie

0 zł
3 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Zgodnie z Rozdziałem VI. ust. IVa

Opłata:
0,5% min. 6 zł
0,5% min. 10 zł
0,5% min. 5 zł
1 zł
1% min. 10 zł
10 zł
25 zł

Skrytki sejfowe:

5.1

Za wynajem skrytki sejfowej

5.2
5.3
5.4

Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej
Uszkodzenie skrytki sejfowej
Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej do depozytu sądowego
Informacja na hasło:
• Udzielanie informacji o rachunku na hasło

6

50 zł

15 zł/dziennie
120 zł/ miesięcznie
900 zł/rocznie
300 zł/jednorazowo
200 zł/od zdarzenia
300 zł/jednorazowo
2 zł/miesięcznie
0,50 zł
za każdy wysłany przez Bank SMS

7

SMS Banking – przekazanie informacji dotyczącej rachunku bankowego w formie SMSa

8

Sporządzenie duplikatu wyciągu z rachunku bankowego na wniosek Posiadacza

1,50 zł /za każdą stronę

9

Sporządzenie historii rachunku bankowego na wniosek Posiadacza
Odszukanie w archiwum dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji
• z roku bieżącego
• z każdego poprzedniego roku – najdalej do 5 lat wstecz

1,50 zł /za każdą stronę

10
11

Ksero dokumentu

12 Nadanie faxem na zlecenie Klienta - w kraju
Dyspozycja na wypadek śmierci:
• przyjęcie dyspozycji
13
• realizacja dyspozycji
• odwołanie/zmiana dyspozycji
14

Czeki do rachunków rozliczeniowych
• wydanie blankietów czekowych

15

Uzyskanie zbiorczej informacji z Centralnej informacji o rachunkach

0 zł
10 zł/ za każdy dokument
1 zł za stronę
5 zł za stronę
20 zł
20 zł
10 zł
0,90 zł/za sztukę
50 zł od każdego wniosku/żądania

11

Rozdział V. OPERACJE DEWIZOWE
Przekaz w obrocie dewizowym

Tryb
naliczania

1

Polecenie przelewu SEPA:
do banków krajowych
do banków zagranicznych – rachunki rozliczeniowe
do banków zagranicznych – rachunki ROR osób fizycznych

za przelew

2

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EURO w ramach EOG

za przelew

3
4
5

Polecenie wypłaty /polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do
banków krajowych)
Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową „OUR”
(zryczałtowane koszty banków pośredniczących)
Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji

za przelew

Stawka
45 zł
4,50 zł
2 zł
45 zł
+ koszty banków trzecich
0,30% min. 45 zł
+ koszty banków trzecich

za przelew

100 zł

za przelew

200 zł

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:
z banków krajowych
6

7
8
9

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO

10 zł
za przelew

0 zł

z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż EURO

0,10% min.30 zł

z banków zagranicznych spoza EOG
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na wniosek
Klienta/Posiadacza rachunku
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta/Posiadacza rachunku
(opłata pobierana ze zwracanej kwoty przekazu)
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta/Posiadacza rachunku

0,10% min.30 zł
od transakcji

180 zł + koszty banków trzecich

od transakcji

0,15% min. 30 zł, max. 100 zł

za zlecenie

160 zł + koszty banków trzecich

od
otrzymanego
przelewu

40 zł

od transakcji

25 zł

od każdej
wydanej
opinii

60 zł

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postepowania wyjaśniającego był błąd Banku.

Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego
10

Uwaga: oplata nie jest pobierana, gdy Bank nie pobiera podatku i składki na
ubezpieczenie zdrowotne od otrzymanego świadczenia zagranicznego.

11

Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie
przekazu

12

Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta
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Rozdział VI. KREDYTY W ZŁOTYCH
I. Kredyty na działalność gospodarczą
Prowizja
Rodzaj czynności/usług
X

1.

Kredyt w rachunku bieżącym:

1.1

za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia

1.2
1.3

od kwoty przyznanego kredytu
za zmianę warunków umowy
niewykorzystany limit kredytowy – prowizja naliczana jest
codziennie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i
niewykorzystanej kwoty kredytu w oparciu o dzienne saldo
wykorzystania kredytu, płatna z dołu w ostatnim dniu każdego
miesiąca

1.4

2.

Kredyt obrotowy:

2.1
2.2
2.3

za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia
od kwoty przyznanego kredytu
za zmianę warunków umowy
prowizja rekompensacyjna w przypadku przedterminowej spłaty
kredytu lub jego części, gdy kwota przedterminowej spłaty
przekracza 500,00 zł.:
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje przed upływem 2 lat od dnia
uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje po upływie 2 lat od dnia uruchomienia
kredytu lub jego pierwszej transzy
Prowizji nie pobiera się od kredytów obrotowych udzielonych na
okres do 12 miesięcy.

2.4

3.

Kredyt inwestycyjny:

3.1

za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia

3.2
3.3

od kwoty przyznanego kredytu
za zmianę warunków umowy
prowizja rekompensacyjna w przypadku przedterminowej spłaty
kredytu lub jego części, gdy kwota przedterminowej spłaty
przekracza 500,00 zł.:
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje przed upływem 4 lat od dnia
uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje po upływie 4 lat od dnia uruchomienia
kredytu lub jego pierwszej transzy
prowizja za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty
kredytu/transzy pozostawionej do dyspozycji Kredytobiorcy w
terminach określonych w umowie kredytowej, płatna za każdy
dzień kalendarzowy niewykorzystania środków kredytowych

3.4

3.5

4.

Kredyt w linii kredytowej:

4.1
4.2
4.3

za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia
od kwoty przyznanego kredytu
za zmianę warunków umowy
niewykorzystany limit kredytowy – prowizja naliczana jest
codziennie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i
niewykorzystanej kwoty kredytu w oparciu o dzienne saldo
wykorzystania kredytu, płatna z dołu w ostatnim dniu każdego
miesiąca
za administrowanie kredytem - prowizja pobierana od kwoty kredytu

4.4

4.5

rozpoczynającej następny rok kredytowania

Stawka
minimalna

Opłaty

-

-

-

2%
1%

50 zł
100 zł

-

0,003%
dziennie

-

-

3%
1%

50 zł
100 zł

-

-

-

-

-

-

3%
1%

50 zł
100 zł

-

-

-

2%

-

-

3%
1%

100 zł

-

0,005%
dziennie

-

-

1%

-

-

1,5%

1%

1,5%

1%
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4.6

prowizja rekompensacyjna w przypadku przedterminowej spłaty
kredytu lub jego części, gdy kwota przedterminowej spłaty
przekracza 500,00 zł.:
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje przed upływem 5 lat od dnia
uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje przed upływem 10 lat od dnia
uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje przed upływem 15 lat od dnia
uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy

5.

Kredyt „Szybka inwestycja”:

5.1
5.2
5.3

za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia
od kwoty przyznanego kredytu
za zmianę warunków umowy
prowizja rekompensacyjna w przypadku przedterminowej spłaty
kredytu lub jego części, gdy kwota przedterminowej spłaty
przekracza 500,00 zł.:
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje przed upływem 4 lat od dnia
uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje po upływie 4 lat od dnia uruchomienia
kredytu lub jego pierwszej transzy
prowizja za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty
kredytu/transzy pozostawionej do dyspozycji Kredytobiorcy w
terminach określonych w umowie kredytowej, płatna za każdy
dzień kalendarzowy niewykorzystania środków kredytowych

5.4

5.5

6.
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

1,5%
-

-

50 zł
100 zł

-

-

-

-

-

1%

0,5 %

3%
1%

1,5%

1%

2%

Kredyt pomostowy na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej –
udzielony do 30 czerwca 2015 roku / Kredyt inwestycyjny UNIA BIZNES:
za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia
od kwoty przyznanego kredytu
za zmianę warunków umowy
prowizja rekompensacyjna w przypadku przedterminowej spłaty
kredytu lub jego części, gdy kwota przedterminowej spłaty
przekracza 500,00 zł. – min. 5% kwoty pozostającej do spłaty:
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub
jego
części jeżeli spłata następuje przed upływem 5 lat od dnia
uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje po upływie 5 lat od dnia uruchomienia
kredytu lub jego pierwszej transzy
Prowizja rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest
pobierana w przypadku, gdy wcześniejsza spłata całości lub
części kredytu nastąpi ze środków uzyskanych z dotacji na
podstawie zawartej między Beneficjentem a Instytucją Umowy o
dofinansowanie
prowizja za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty
kredytu/transzy pozostawionej do dyspozycji Kredytobiorcy w
terminach określonych w umowie kredytowej
Prowizja naliczana jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji
Kredytobiorcy (po spełnieniu warunków uruchomienia kredytu) i
niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy oraz płatna z dołu w
ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.

3%
1%

50 zł
100 zł

-

1,5%

1%
-

2%

-

-

-
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Ia Inne prowizje i opłaty dla przedsiębiorców
Rodzaj czynności/ usług
1.
2.
3.
4.

Wydanie opinii w zakresie dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej
przedsiębiorcy
Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

1% wnioskowanej kwoty
kredytu
50 zł

Sporządzenie i wydanie opinii bankowej
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
1
bankowych i innych tytułów

150 zł
za rok bieżący 100 zł
za lata ubiegłe 150 zł

5.

Wydanie Wnioskodawcy promesy kredytowej

6.

Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu
(pierwsza inspekcja 0 zł)

7.

Przeprowadzenie inspekcji u Wnioskodawcy w toku oceny wniosku kredytowego

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stawka

Przeprowadzenie u Kredytobiorcy inspekcji prawidłowości wykorzystania kredytu i/lub
realizacji przedsięwzięcia
Wysłanie wezwania do Kredytobiorcy do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z
umową
Monit telefoniczny
Sporządzenie i wysłanie „wezwania do zapłaty” należności do Kredytobiorców i
2
Poręczycieli
Wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu
4 Bank obciąża Kredytobiorcę za wyjazd interwencyjny do poręczycieli według tych samych
stawek
Wystawienie wyciągu z ksiąg Banku

14. 5 Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki, zwolnienie z zastawu rejestrowego
15. 6 Wydanie zgody na bezobciążeniowe wyłączenie działek z Księgi Wieczystej stanowiącej
. zabezpieczenie kredytu
16. Opłata od przejęcia długu
17. 1 Opłata za niedostarczenie zgodnie z umową aktualnego ubezpieczenia od ognia i innych
8 zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu/pożyczki
18. 1 Opłata za niedostarczenie zgodnie z umową aktualnego ubezpieczenia na życie
9 Kredytobiorcy
19. 2 Opłata administracyjna za pozyskanie danych
1
20. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy

0,1% wnioskowanej kwoty
150 zł
0 zł
100 zł
10 zł
5 zł
20 zł
100 zł
70 zł
0 zł
100 zł
100 zł
50 zł za każdy rozpoczęty
miesiąc opóźnienia
50 zł za każdy rozpoczęty
miesiąc opóźnienia
w zależności od rzeczywistych
kosztów
wg kosztów rzeczywistych
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II. Kredyty na działalność rolniczą
Prowizja
Rodzaj czynności/usług
X

1.

Kredyt w rachunku bieżącym:

1.1
1.2
1.3

za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia
od kwoty przyznanego kredytu
3%
za zmianę warunków umowy
1%
niewykorzystany limit kredytowy – prowizja naliczana jest
codziennie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i
niewykorzystanej kwoty kredytu w oparciu o dzienne saldo 0,003% dziennie
wykorzystania kredytu, płatna z dołu w ostatnim dniu każdego
miesiąca

1.4

2.

Kredyt obrotowy:

2.1
2.2
2.3

za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia
od kwoty przyznanego kredytu
za zmianę warunków umowy
prowizja rekompensacyjna w przypadku przedterminowej spłaty
kredytu lub jego części, gdy kwota przedterminowej spłaty
przekracza 500,00 zł.:
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje przed upływem 2 lat od dnia uruchomienia
kredytu lub jego pierwszej transzy
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje po upływie 2 lat od dnia uruchomienia
kredytu lub jego pierwszej transzy

2.4

3.

Kredyt inwestycyjny:

3.1
3.2
3.3

za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia
od kwoty przyznanego kredytu
za zmianę warunków umowy
prowizja rekompensacyjna w przypadku przedterminowej spłaty
kredytu lub jego części, gdy kwota przedterminowej spłaty
przekracza 500,00 zł.:
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje przed upływem 4 lat od dnia uruchomienia
kredytu lub jego pierwszej transzy
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje po upływie 4 lat od dnia uruchomienia
kredytu lub jego pierwszej transzy
prowizja za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty
kredytu/transzy pozostawionej do dyspozycji Kredytobiorcy w
terminach określonych w umowie kredytowej, płatna za każdy dzień
kalendarzowy niewykorzystania środków kredytowych

3.4

3.5

4.
4.1
4.2
4.3

Stawka
minimalna

Opłaty

50 zł
100 zł

-

-

-

50 zł
100 zł

-

-

-

50 zł
100 zł

-

-

-

2%

-

-

-

-

-

1%

50 zł
50 zł

-

3%
1%

1,5%

1%

3%
1%

1,5%

1%

Kredyt nawozowy:
za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia
(opłata przygotowawcza)
od kwoty przyznanego kredytu
za zmianę warunków umowy

1%

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR udzielone do dnia 31 grudnia 2014 roku:
5.
5.3
5.4

w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz. 121)
wysokość prowizji przygotowawczej i prowizji za wydanie promesy nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu,
zgodnie z umowa zawartą przez Bank, obowiązująca od dnia 18 września 2012 roku
za zmianę warunków umowy
od 0,2-3%
50 zł
za zaangażowanie kredytowe – naliczana od kwoty zaangażowania na
1%
200 zł
dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Dla umów
zawartych po 25.09.2012 roku.

5.5

za administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania
- naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca/kwartału
kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub

0,08%
miesięcznie
0,25% kwartalnie

-

-
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kapitałowej). Dla umów zawartych od 15.10.2014 roku.

za wcześniejszą spłatę kredytu
5.6

Nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed
terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu.
Dla umów zawartych po 1.03.2008 roku.

2% od kwoty
spłaconej przed
terminem

-

-

6.

Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR w ramach linii RR, Z, PR, K01, K02, MRcsk,
DK01, DK02, KO, ZC:

6.1
6.2
6.3

od kwoty przyznanego kredytu (z wyjątkiem pkt 6.2 i 6.3)
od kwoty przyznanego kredytu w linii KO
od kwoty przyznanego kredytu w linii ZC

7.

Kredyt na odnowienie produkcji rolnej:

7.1
7.2
7.3

za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia
od kwoty przyznanego kredytu
za zmianę warunków umowy
prowizja rekompensacyjna w przypadku przedterminowej spłaty
kredytu lub jego części, gdy kwota przedterminowej spłaty
przekracza 500,00 zł.:
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje przed upływem 2 lat od dnia uruchomienia
kredytu lub jego pierwszej transzy
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje po upływie 2 lat od dnia uruchomienia
kredytu lub jego pierwszej transzy

7.4

8.

Kredyt w linii kredytowej AGROLINIA:

8.1
8.2

za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia
od kwoty przyznanego kredytu
za administrowanie kredytem - prowizja pobierana od kwoty kredytu

8.3
8.4

8.5

rozpoczynającej następny rok kredytowania

za zmianę warunków umowy
prowizja rekompensacyjna w przypadku przedterminowej spłaty
kredytu lub jego części, gdy kwota przedterminowej spłaty
przekracza 500,00 zł.:
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje przed upływem 3 lat od dnia uruchomienia
kredytu lub jego pierwszej transzy
• od kwoty spłaconego przed terminem kredytu lub jego części
jeżeli spłata następuje po upływie 3 lat od dnia uruchomienia
kredytu lub jego pierwszej transzy

1,85%
0,25%
2%

-

-

1%
1%

50 zł
100 zł

-

-

-

2%

50 zł

-

1%

-

-

1%

100 zł

-

-

-

1,5%

1%

1,5%

1%

IIa Inne prowizje i opłaty dla rolników
Rodzaj czynności/ usług
1.

Wydanie opinii w zakresie dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej rolnika

2.

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

3.
4.

Sporządzenie i wydanie opinii bankowej
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
1
bankowych i innych tytułów

5.

Wydanie Wnioskodawcy promesy kredytowej

6.

Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu
(pierwsza inspekcja 0 zł)

7.

Przeprowadzenie inspekcji u Wnioskodawcy w toku oceny wniosku kredytowego

Przeprowadzenie u Kredytobiorcy inspekcji prawidłowości wykorzystania kredytu i/lub
realizacji przedsięwzięcia
Wysłanie wezwania do Kredytobiorcy do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z
9.
umową
10. Monit telefoniczny
Sporządzenie i wysłanie „wezwania do zapłaty” należności do Kredytobiorców i
11. 2
Poręczycieli
8.

Stawka
1% wnioskowanej kwoty
kredytu
50 zł
120 zł
za rok bieżący 100 zł
za lata ubiegłe 150 zł
0,1% wnioskowanej kwoty
150 zł
0 zł
100 zł
10 zł
5 zł
20 zł
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Wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu
12. 4 Bank obciąża Kredytobiorcę za wyjazd interwencyjny do poręczycieli według tych samych
stawek
13. Wystawienie wyciągu z ksiąg Banku

100 zł
70 zł

14. 5 Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki, zwolnienie z zastawu rejestrowego
15. 6 Wydanie zgody na bezobciążeniowe wyłączenie działek z Księgi Wieczystej stanowiącej
. zabezpieczenie kredytu
16. Opłata od przejęcia długu
17. 1 Opłata za niedostarczenie zgodnie z umową aktualnego ubezpieczenia od ognia i innych
8 zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu/pożyczki
18. 1 Opłata za niedostarczenie zgodnie z umową aktualnego ubezpieczenia na życie
9 Kredytobiorcy
Opłata administracyjna za pozyskanie danych
19.

0 zł
100 zł
100 zł
50 zł za każdy rozpoczęty
miesiąc opóźnienia
50 zł za każdy rozpoczęty
miesiąc opóźnienia
w zależności od rzeczywistych
kosztów
wg kosztów rzeczywistych

20. 2 Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy
1

III.Kredyty dla członków Banku
Prowizja
Rodzaj czynności/usług

1.

Kredyt konsumencki członkowski:

1.1

rozpatrzenie wniosku kredytowego - jednorazowo

1.2

udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu

1.3
1.4
1.5
1.6
2

spłata całości lub części kredytu przed terminem – od kwoty wcześniejszej
spłaty
prolongowanie terminu spłaty kredytu – od kwoty prolongowanej
podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia
zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
(aneks)
Inne opłaty

Opłaty

X

Stawka
minimalna

-

-

1%

50 zł

0%

-

-

1%
1,5%

50 zł
50 zł

-

-

-

100 zł

-

Zgodnie z Rozdziałem VI. ust. IVa
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IV. Kredyty dla osób fizycznych
1. KREDYTY KONSUMENCKIE
Prowizja
Rodzaj czynności/usług

1.

Kredyt Odnawialny w ROR:

1.1
1.2
1.3

rozpatrzenie wniosku kredytowego – jednorazowo
udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu
podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia
zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
(aneks)
automatyczne przedłużenie umowy kredytu - od kwoty kredytu (prowizja
pobierana jest w dniu odnowienia kredytu)

1.4
1.5

2.

Kredyt konsumencki gotówkowy:

2.1

rozpatrzenie wniosku kredytowego – jednorazowo
udzielenie kredytu – od kwoty przyznanego kredytu:
• kredyt konsumencki gotówkowy¹
• kredyt konsumencki gotówkowy Wygodny Kredyt na Szczęście¹
¹UWAGA: Kredyt konsumencki gotówkowy udzielony z zabezpieczeniem w
postaci ubezpieczenia na życie – prowizja za udzielenie kredytu mniejsza o
2 punkty procentowe od stawki podstawowej.
• kredyt konsumencki gotówkowy Świąteczny
spłata całości lub części kredytu przed terminem – od kwoty wcześniejszej
spłaty
prolongowanie terminu spłaty kredytu – od kwoty prolongowanej
podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia
zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
(aneks)

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

3.

Kredyt konsumencki na zakup pojazdu:

3.1
3.2

rozpatrzenie wniosku kredytowego – jednorazowo
udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu
spłata całości lub części kredytu przed terminem – od kwoty wcześniejszej
spłaty
prolongowanie terminu spłaty kredytu – od kwoty prolongowanej
podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia
zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
(aneks)

3.3
3.4
3.5
3.6

Opłaty

X

Stawka
minimalna

2%
2%

30 zł
30 zł

-

-

-

100 zł

2%

30 zł

-

-

-

-

50 zł

-

0%

-

-

3%
3,50%

50 zł
50 zł

-

-

-

100 zł

3%

50 zł

-

0%

-

-

2%
3%

50 zł
50 zł

-

-

-

100 zł

3,50%
4%

3%

2. KREDYTY HIPOTECZNE
Rodzaj czynności/usług

1.

Kredyt mieszkaniowy:

1.1

rozpatrzenie wniosku kredytowego – jednorazowo

1.2

udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu

1.3

Kredyty udzielone do dnia 21 lipca 2017 roku:
spłata całości lub części kredytu przed terminem - jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty. (Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie
przekracza w miesiącu 300 zł)
▪ spłata całości lub części kredytu przed terminem do 5 lat trwania
Umowy kredytu
▪
spłata całości lub części kredytu przed terminem powyżej 5 lat do
10 lat trwania Umowy kredytu
▪ spłata całości lub części kredytu przed terminem powyżej 10 lat
trwania Umowy kredytu
Kredyty udzielone od dnia 22 lipca 2017 roku:
spłata całości lub części kredytu przed terminem- przed upływem 36

X

Prowizja
Stawka
minimalna

Opłaty

-

-

500 zł

1,75%

200 zł

-

-

-

-

-

1,5%
1%
0%
3%
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1.4
1.5
1.6
1.7

miesięcy od dnia zawarcia umowy - jednorazowo od kwoty wcześniejszej
spłaty
prolongowanie terminu spłaty kredytu – od kwoty prolongowanej
podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia
zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
(aneks)
wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej
– jednorazowo

2%

50 zł

-

2%

50 zł

-

-

-

100 zł

-

-

300 zł

1.8

badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości – jednorazowo

-

-

75 zł

1.9

przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
spłaty kredytu - jednorazowo (pierwsza inspekcja 0zł)

-

-

150 zł

2.

Kredyt hipoteczny na dowolny cel:

2.1
2.2

rozpatrzenie wniosku kredytowego – jednorazowo
udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu
spłata całości lub części kredytu przed terminem- przed upływem 36
miesięcy od dnia zawarcia umowy - jednorazowo od kwoty wcześniejszej
spłaty

2,50%

100 zł

500 zł

3%

-

-

2%

50 zł

-

2,50%

100 zł

-

-

-

100 zł

-

-

300 zł

2.3
2.4

prolongowanie terminu spłaty kredytu – od kwoty prolongowanej

2.5

podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia
zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
(aneks)
wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej
– jednorazowo

2.6
2.7
2.8

badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości – jednorazowo

-

-

75 zł

2.9

przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
spłaty kredytu – jednorazowo (pierwsza inspekcja 0 zł)

-

-

150 zł

3.

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką:

3.1
3.2

rozpatrzenie wniosku kredytowego – jednorazowo
udzielenie kredytu - od kwoty przyznanego kredytu
Kredyty udzielone do dnia 21 lipca 2017 roku:
spłata całości lub części kredytu przed terminem – jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty. (Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie
przekracza w miesiącu 300 zł)
▪ spłata całości lub części kredytu przed terminem do 5 lat trwania
Umowy kredytu
▪ spłata całości lub części kredytu przed terminem powyżej 5 lat do 10
lat trwania Umowy kredytu
▪ spłata całości lub części kredytu przed terminem powyżej 10 lat
trwania Umowy kredytu
Kredyty udzielone od dnia 22 lipca 2017 roku:
spłata całości lub części kredytu przed terminem- przed upływem 36
miesięcy od dnia zawarcia umowy - jednorazowo od kwoty wcześniejszej
spłaty
prolongowanie terminu spłaty kredytu – od kwoty prolongowanej

3%

1 000 zł

500 zł
-

-

-

3%

-

-

3%

50 zł

-

3%

50 zł

-

-

-

100 zł

-

-

300 zł

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia
zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
(aneks)
wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej
– jednorazowo

1,5%
1%
0%

3.8

badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości – jednorazowo

-

-

75 zł

3.9

przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
spłaty kredytu – jednorazowo (pierwsza inspekcja 0 zł)

-

-

150 zł

4.

Pożyczka hipoteczna udzielona do dnia 22 lipca 2017 roku:
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4.3

spłata całości lub części pożyczki przed terminem – jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty. (Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie
przekracza w miesiącu 300 zł)
▪ spłata całości lub części pożyczki przed terminem do 5 lat trwania
Umowy pożyczki
▪ spłata całości lub części pożyczki przed terminem powyżej 5 lat do 10
lat trwania Umowy pożyczki
▪ spłata całości lub części pożyczki przed terminem powyżej 10 lat
trwania Umowy pożyczki

1,5%
-

-

1%
0%

4.4

prolongowanie terminu spłaty pożyczki – od kwoty prolongowanej

2%

50 zł

-

4.5

podwyższenie kwoty pożyczki – od kwoty podwyższenia
zmiana innych postanowień Umowy pożyczki na wniosek Pożyczkobiorcy
(aneks)
wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej
– jednorazowo

2%

50 zł

-

-

-

100 zł

-

-

300 zł

4.6
4.7
4.8

badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości – jednorazowo

-

-

75 zł

4.9

przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
spłaty pożyczki – jednorazowo (pierwsza inspekcja 0 zł)

-

-

150 zł

3. POZOSTAŁE KREDYTY
Rodzaj czynności/usług

1.
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

X

Prowizja
Stawka
minimalna

Opłaty

Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych udzielony do dnia 31 grudnia 2015 roku:
spłata całości lub części pożyczki przed terminem – od kwoty
wcześniejszej spłaty ( jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed
terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu prowizji nie pobiera
się. Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się wymogi
określone w ustawie o kredycie konsumenckim.)
zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub
odsetek) na wniosek Kredytobiorcy, nie powodującą zmiany okresu
kredytowania
prolongowanie terminu spłaty kredytu – od kwoty prolongowanej
podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia
zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
(aneks)

2%

-

-

-

-

20 zł

2%
1%

20 zł
20 zł

-

-

-

100 zł

IVa Inne opłaty dla osób fizycznych
Rodzaj czynności/ usług
1.

Sporządzenie historii kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

2.

Sporządzenie i wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia na wniosek Klienta

3.

Sporządzenie kopii (xero) dokumentów na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

4.

Wydanie Wnioskodawcy promesy kredytowej

5.

Przeprowadzenie inspekcji u Wnioskodawcy w toku oceny wniosku kredytowego

6.

2

Sporządzenie i wysłanie „wezwania do zapłaty” należności do
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy oraz Poręczycieli

Wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu
4 Bank obciąża Kredytobiorcę za wyjazd interwencyjny do Poręczycieli według tych samych
stawek
8. 5 Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki, zwolnienie z zastawu rejestrowego
9. 6 Wydanie zgody na bezobciążeniowe wyłączenie działek z Księgi Wieczystej stanowiącej
. zabezpieczenie kredytu
10. Opłata od przejęcia długu
11. Inne czynności związane z kredytem/pożyczką na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
7.

Stawka
1,50 zł /za każdą stronę
za rok bieżący 100 zł
za lata ubiegłe 150 zł
1 zł / za każdą stronę
0,1% wnioskowanej kwoty
0 zł
wg kosztu listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru;
po wystąpieniu zadłużenia w spłacie
kredytu/pożyczki
nie częściej niż raz na miesiąc

100 zł
0 zł
100 zł
100 zł
wg kosztów rzeczywistych
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V. Gwarancje, poręczenia, awale
GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE
1

Wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia/ awalu

2

Przyznanie gwarancji/ poręczenia/ awalu - prowizja przygotowawcza

3

Przyznanie limitu

4

Korzystanie z gwarancji/ poręczenia/ awalu

5

Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu:
przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji/
awalu/ poręczenia
zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia/
awalu

5.1
5.2
6

Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu

7
8

Awizowanie treści gwarancji obcej
Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia/ awalu

Prowizja
Tryb pobierania

stawka podstawowa i
minimalna

od kwoty
zobowiązania
od kwoty
zobowiązania

0,2% min. 50 zł

od kwoty limitu

od 1%

w okresach
rocznych, za każdy
rozpoczęty rok

od 1% do 2 %
min. 100 zł

od kwoty objętej
zmianą
jednorazowo
od kwoty roszczenia
od kwoty gwarancji
za czynność

0,2% min. 50 zł

od 1% do 2 %
min. 100 zł
od 200 zł
od 0,25%
0,3%min. 250 zł
200 zł

Rozdział VII. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
I. Prowadzenie rachunków bankowych rozliczeniowych /bieżących i pomocniczych/ dla rolników i grup
producenckich w formie Pakietu
zawierającego: rachunek bankowy, Internet Banking (IB), kartę Visa Business Debetową
otwarte do 21 marca 2018 roku

1

Zmiana karty wzorów podpisów

2

Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Polecenie przelewu (wewnętrznego i w systemie ELIXIR)
Przelew ekspresowy /na rachunki w innych bankach krajowych w systemie SORBNET/

15 zł
13 zł /w tym: IB +
przelewy w IB + użytkowanie karty
Visa Business Debetowa
4,50 zł / 0zł przez Internet -IB
50 zł

Uwaga: przelew w systemie SORBNET realizowany jest na rachunki w bankach poza Grupą BPS, w złotych.

3 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w
systemie Express ELIXIR /Uwaga: maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł./
Przekaz w obrocie dewizowym (przelew walutowy na rachunek w innym banku w kraju
oraz przelew zagraniczny)
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa*
Stałe zlecenia:
• na rachunki prowadzone przez Bank
6
• od każdej operacji do innego banku
• opłata za modyfikacje zlecenia stałego
• opłata od złożenia zlecenia stałego
Polecenie zapłaty:
7
• Rejestracja polecenia zapłaty
• Realizacja polecenia zapłaty (od każdej operacji)
• Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty (od każdego polecenia)
4
5

8 Likwidacja rachunku

20 zł
zgodnie z Taryfą dla przekazów w
obrocie dewizowym – Rozdział V
2 zł
2 zł

3 zł / 0 zł przez Internet -IB

3 zł /0 zł przez Internet -IB
10 zł

*/ Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,3% min 50 zł. od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł.
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II. Prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w formie Pakietu
otwarte do 21 marca 2018 roku

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
1 Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Polecenie przelewu z rachunku
• na rachunki rozliczeniowe bieżące i
pomocnicze w Banku
• na inne rachunki w Banku
• wychodzące do innego banku
• ZUS /US
Przelew ekspresowy /na rachunki w innych bankach
2 krajowych w systemie SORBNET/

PAKIET ROR z Internetem
9 zł
/w tym: IB + przelewy w IB

2 zł / 0 zł przez Internet

2 zł / 0 zł przez Internet

0 zł
2 zł / 0 zł przez Internet
3 zł / 0 zł przez Internet

0 zł
2 zł / 0 zł przez Internet
3 zł / 0 zł przez Internet
50 zł

Uwaga: przelew w systemie SORBNET realizowany jest na
rachunki w bankach poza Grupą BPS, w złotych.

3
4

5

6

Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek
w innym banku krajowym w systemie Express
ELIXIR /Uwaga: maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł./
Przekaz w obrocie dewizowym (przelew walutowy
na rachunek w innym banku w kraju oraz przelew
zagraniczny)
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa*
Stałe zlecenia
• złożenie zlecenia stałego
• od każdej operacji w Banku
• od każdej operacji do innego banku
• modyfikacja zlecenia stałego
Polecanie zapłaty
• Rejestracja polecenia zapłaty
• Realizacja polecenia zapłaty
• Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty
(od każdego polecenia)

7 Likwidacja rachunku

PAKIET
Standard/Młodzieżowy
13 zł
/w tym: IB +
przelewy w IB + użytkowanie karty
Visa Classic Debetowa

20 zł
zgodnie z Taryfą dla przekazów w obrocie dewizowym – Rozdział V
0 zł
0 zł
1,50 zł / 0 zł przez Internet
0 zł
2 zł / 0 zł przez Internet
1,50 zł /0 zł przez Internet

1,50 zł / 0 zł przez Internet
0 zł
2 zł / 0 zł przez Internet
1,50 zł /0 zł przez Internet

0 zł
1,50 zł

0 zł
1,50 zł

3 zł / 0 zł przez Internet

3 zł / 0 zł przez Internet

0 zł

*/ Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,3% min 50 zł. od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł.

III. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie a’vista – otwarte do 30 września 2012 roku
1
2
3
4
5
6

Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa*
Wydanie książeczki oszczędnościowej
Umorzenie książeczki oszczędnościowej
Likwidacja książeczki/ rachunku

0 zł
0 zł
0 zł
10 zł
10 zł
0 zł

*/ Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,3% min 50 zł. od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł.
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