Załącznik do Uchwały Nr 65/2020
Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce
z dnia 30.09.2020

Taryfa opłat i prowizji bankowych
Banku Spółdzielczego w Jasionce
dla klientów instytucjonalnych

Grudzień 2020

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1.

„Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych” zwana dalej Taryfą
ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Jasionce, 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 operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych chyba że umowa
stanowi inaczej.
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.

ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE
TAB. 1. Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w złotych
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3

6.
6.1
6.2
6.3

Otwarcie rachunku:
bieżącego,
pomocniczego
VAT
Prowadzenie rachunku1
bieżącego
pomocniczego4
VAT
dla instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw
domowych
bieżącego
pomocniczego4
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku:
Przelew na rachunek:
w Banku
w innym banku krajowym:
w systemie ELIXIR (w placówce Banku)
w systemie SORBNET
w systemie bankowości internetowej/mobilnej EBO
w systemie BlueCash (płatności natychmiastowe do kwoty max.
20 000 zł)
System bankowości internetowej/mobilnej EBO
Aktywacja systemu bankowości internetowej EBO
Wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym do EBO
Korzystanie z bankowości internetowej/mobilnej EBO

6.4

Przekaz wysłany w obrocie dewizowym w EBO

2.4
2.4.1
2.4.2
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

6.5
6.6
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.9
7.
7.1.
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1
8.3.2
9.
9.1

Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu EBO poprzez
bankowość internetową EBO lub system IVR
Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu bankowości
internetowej EBO realizowane w placówce Banku
Przesłanie na krajowy numer telefonu komórkowego komunikatu
sms typu:
potwierdzenie zlecenia
logowanie dwuetapowe
powiadomienia o logowaniu
hasło do logowania
powiadomienie o zmianie salda
kod sms
Przesłanie na zagraniczny numer telefonu komórkowego
komunikatu sms typu:
potwierdzenie zlecenia
logowanie dwuetapowe
powiadomienia o logowaniu
hasło do logowania
powiadomienie o zmianie salda
kod sms
Weryfikacja w bankowości internetowej EBO występowania
rachunku kontrahenta na białej liście podatników VAT
Czeki
Wydanie czeków
Potwierdzenie czeku
Inkaso czeku.
Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia blankietów
czeków
Zlecenie stałe na rachunek
Realizacja zlecenia stałego:
w Banku
w innym banku krajowym
Modyfikacja zlecenia stałego:
w placówce banku
w systemie bankowości internetowej
Odwołanie zlecenia stałego
w placówce banku
w systemie bankowości internetowej
Polecenie zapłaty
Realizacja z rachunku płatnika

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

0 zł
10 zł
0 zł

miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie

15 zł
2 zł
0 zł

miesięcznie
miesięcznie
od kwoty
od kwoty

4 zł
2 zł
0,05 % min 2 zł
0,1% ,min 2zł

za przelew

0 zł

za przelew
za przelew
za przelew

3 zł
20 zł
0,50 zł

za przelew

5 zł

jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie

5 zł
0 zł
0 zł
patrz Rozdział IV. Tab.1
Taryfy opłat i prowizji

jednorazowo
jednorazowo

0 zł

jednorazowo

2 zł

za komunikat
za komunikat
za komunikat
za komunikat
za komunikat
za komunikat

0.30 zł
0.00 zł
0.30 zł
0.30 zł
0.30 zł
0.00 zł

za komunikat
za komunikat
za komunikat
za komunikat
za komunikat
za komunikat

0.60 zł
0.30 zł
0.60 zł
0.60 zł
0.60 zł
0.30 zł

za zapytanie

0,20 zł

za czek
za czek
za czek

1,50 zł
3 zł
3 zł

za dokument

20 zł + VAT 23% – za zastrzeżenie
5 zł + VAT 23% – za odwołanie
zastrzeżenia

za przelew
za przelew

1 zł
2 zł

za zlecenie
za zlecenie

5 zł
0 zł

za zlecenie
za zlecenie

5 zł
0 zł

za zlecenie

0 zł

9.2

Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty.
za zlecenie
0 zł
Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na
9.3
za zlecenie
2 zł
rachunku płatnika
Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez odbiorcę
9.4
za zlecenie
1 zł
z rachunku prowadzonego w Banku
10. Wyciągi
10.1. odbierane w Banku,
za wyciąg
0 zł
10.2. Wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju):
10.2.1 raz w miesiącu
za przesyłkę
0 zł
10.2.2 częściej niż raz w miesiącu
za przesyłkę
5 zł + VAT 23%
10.3 Wysyłany przez Bank drogą elektroniczną na e-mail
za wyciąg
0 zł
10.4 Udostępniony przez Bank w bankowości internetowej EBO
za wyciąg
0 zł
10.5 Duplikat wyciągu
za wyciąg
2 zł + VAT 23%
11. Historia rachunku
za stronę
2 zł + VAT 23%
12. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych
za dokument
2 zł + VAT 23%
13. Likwidacja rachunku bieżącego/pomocniczego
jednorazowo
10 zł
13.1 Likwidacja rachunku VAT
jednorazowo
0 zł
14. Udzielnie na hasło informacji o rachunku telefonicznie na hasło
miesięcznie
0 zł
15. Karty płatnicze
15.1 Wydanie pierwszej karty do rachunku
jednorazowo
0 zł
15.2 Wznowienie pierwszej karty
jednorazowo
0 zł
15.3 Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku
jednorazowo
0 zł
15.4 Wydanie duplikatu karty
jednorazowo
15 zł
15.5 Użytkowanie karty
miesięcznie
3 zł lub 0 zł2
15.6 Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
0 zł
15.7 Transakcje gotówkowe:
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków
15.7.1
od transakcji
0 zł
krajowych zgodnie z zawartymi umowami3
15.7.2 w innych bankomatach w kraju
od transakcji
5 zł
Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej
15.7.3
do płatności gotówkowych:
15.7.3.1 - w ramach EOG w walucie EUR
od transakcji
5 zł
15.7.3.2 - w ramach EOG w walucie obcej/innej niż EUR oraz poza EOG
od transakcji
5 zł
15.7.4 poprzez usługę Visa Cash back w Polsce
od transakcji
0 zł
15.7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju
od transakcji
5 zł
15.7.6 w punktach akceptujących kartę za granica
od transakcji
5 zł
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza
15.8
od transakcji
3 zł + VAT 23%
rachunku za okres przez niego wskazany
15.9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
od transakcji
8 zł
15.10 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika
od transakcji
15.11 Zmiana danych użytkownika karty
od transakcji
3 zł
15.12 Awaryjna wypłata gotówki za granica po utracie karty
jednorazowo
1 000 zł
15.13 Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty
jednorazowo
1 500 zł
15.14 Za zmianę wysokości dziennego limitu indywidualnego
jednorazowo
10 zł
1) za rachunki założone w ciągu trwania miesiąca opłata pobierana proporcjonalnie za ilość dni.
2) opłata w wysokości 3.00 zł pobierana jest od karty, na której operacje bezgotówkowe w miesiącu nie osiągną 400 zł, a nie pobiera się opłaty jeśli
obroty bezgotówkowe kartą przekroczą w miesiącu 400 zł
3) lista bankomatów dostępna w Banku i na stronie internetowej
4) dotyczy rachunków otwartych od 01.12.2020r. Dla rachunków założonych do 30.11.2020r opłata wynosi 0 zł
wypłaty gotówkowe powyżej 20 tys. zł należy awizować przynajmniej 1 dzień przed wypłatą,

TAB.2 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych dla rolników
L.p.
1.
1.1
2.
2.1
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

6.
6.1
6.2
6.3

Rodzaj usług (czynności )
Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego
Otwarcie rachunku VAT
Prowadzenie rachunku bieżącego/pomocniczego
Prowadzenie rachunku VAT
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa
Przelew na rachunek:
w Banku
w innym banku krajowym
w systemie bankowości elektronicznej
w systemie SORBNET
w systemie BlueCash (płatności natychmiastowe do kwoty
max. 20 000 zł)
System bankowości internetowej/mobilnej EBO
Aktywacja systemu bankowości internetowej EBO
Wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym do EBO
Korzystanie z bankowości internetowej/mobilnej EBO

6.4

Przekaz wysłany w obrocie dewizowym w EBO

5.5

6.5
6.6

Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu EBO
poprzez bankowość internetową EBO lub system IVR
Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu
bankowości internetowej EBO realizowane w placówce Banku

Tryb pobierania
jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo
od kwoty
od kwoty

za przelew

Stawka
5 zł
0 zł
5 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
3 zł
0,50 zł
20 zł
5 zł

jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo

5 zł
0 zł
0 zł
patrz Rozdział IV. Tab.1
Taryfy opłat i prowizji

jednorazowo

0 zł

jednorazowo

2 zł

Przesłanie na krajowy numer telefonu komórkowego
komunikatu sms typu:
6.7.1
potwierdzenie zlecenia
za komunikat
0.30 zł
6.7.2
logowanie dwuetapowe
za komunikat
0.00 zł
6.7.3
powiadomienia o logowaniu
za komunikat
0.30 zł
6.7.4
hasło do logowania
za komunikat
0.30 zł
6.7.5
powiadomienie o zmianie salda
za komunikat
0.30 zł
6.7.6
kod sms
za komunikat
0.00 zł
Przesłanie na zagraniczny numer telefonu komórkowego
6.8
komunikatu sms typu:
6.8.1
potwierdzenie zlecenia
za komunikat
0.60 zł
6.8.2
logowanie dwuetapowe
za komunikat
0.30 zł
6.8.3
powiadomienia o logowaniu
za komunikat
0.60 zł
6.8.4
hasło do logowania
za komunikat
0.60 zł
6.8.5
powiadomienie o zmianie salda
za komunikat
0.60 zł
6.8.6
kod sms
za komunikat
0.30 zł
Weryfikacja w bankowości internetowej EBO
6.9
występowania rachunku kontrahenta na białej liście
za zapytanie
0,20 zł
podatników VAT
7.
Zlecenie stałe na rachunek
7.1
Realizacja zlecenia stałego:
7.1.1
w Banku
za przelew
1 zł
7.1.2
w innym banku krajowym
za przelew
2 zł
7.2
Modyfikacja zlecenia stałego:
7.2.1
w placówce banku
za zlecenie
5 zł
7.2.2
w systemie bankowości internetowej
za zlecenie
0 zł
7.3
Odwołanie zlecenia stałego
7.3.1
w placówce banku
za zlecenie
5 zł
7.3.2
w systemie bankowości internetowej
za zlecenie
0 zł
8.
Polecenie zapłaty
8.1
Realizacja z rachunku płatnika
0 zł
8.2
Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty
0 zł
Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
za zlecenie
8.4
2 zł
środków na rachunku płatnika
Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez odbiorcę
8.5
1 zł
z rachunku prowadzonego w banku
9.
Wyciągi:
9.1
odbierane w Banku
za wyciąg
0 zł
9.2
wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju):
9.2.1
raz w miesiącu
za przesyłkę
0 zł
9.2.2
częściej niż raz w miesiącu
za przesyłkę
5 zł + VAT 23%
9.3
Wysyłany przez Bank drogą elektroniczną na e-mail
za wyciąg
0 zł
9.4
Udostępniony przez Bank w bankowości internetowej EBO
za wyciąg
0 zł
9.5
Duplikat wyciągu
za wyciąg
2 zł + VAT 23%
10.
Historia rachunku
za stronę
2 zł + VAT 23%
11.
Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych
za dokument
2 zł + VAT 23%
12.
Likwidacja rachunku bieżącego/pomocniczego
jednorazowo
10 zł
12.1
Likwidacja rachunku VAT
jednorazowo
0 zł
13.
Udzielenie telefonicznie na hasło informacji o stanie rachunku
miesięcznie
0 zł
14.
Karty płatnicze
14.1
Wydanie pierwszej karty do rachunku
jednorazowo
0 zł
14.2
Wznowienie pierwszej karty
jednorazowo
0 zł
14.3
Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku
jednorazowo
0 zł
14.4
Wydanie duplikatu karty
jednorazowo
15 zł
14.5
Użytkowanie karty
miesięcznie
3 zł lub 0 zł 1
14.6
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
0 zł
14.7
Transakcje gotówkowe:
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków
14.7.1
od transakcji
0 zł
krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2
14.7.2
w innych bankomatach w kraju
od transakcji
5 zł
Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
14.7.3
debetowej do płatności gotówkowych:
14.7.3.1
- w ramach EOG w walucie EUR
od transakcji
5 zł
14.7.3.2
- w ramach EOG w walucie obcej/innej niż EUR oraz poza EOG
od transakcji
5 zł
14.7.4
poprzez usługę Visa Cash back w Polsce
od transakcji
0 zł
14.7.5
w punktach akceptujących kartę w kraju
od transakcji
5 zł
14.7.6
w punktach akceptujących kartę za granica
od transakcji
5 zł
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza
14.8
od transakcji
3 zł + VAT 23%
rachunku za okres przez niego wskazany
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
14.9
od transakcji
8 zł
Użytkownika
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek
14.10
od transakcji
Użytkownika
14.11
Zmiana danych użytkownika karty
od transakcji
3 zł
14.12
Awaryjna wypłata gotówki za granica po utracie karty
jednorazowo
1 000 zł
14.13
Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty
jednorazowo
1 500 zł
14.14
Za zmianę wysokości dziennego limitu indywidualnego
jednorazowo
10 zł
1) opłata w wysokości 3.00 zł pobierana jest od karty, na której operacje bezgotówkowe w miesiącu nie osiągną 400 zł, a nie pobiera się opłaty jeśli
6.7

obroty bezgotówkowe kartą przekroczą w miesiącu 400 zł
2) lista bankomatów dostępna w Banku i na stronie internetowej

TAB. 3 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych
L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

Tryb pobierania

1.
Otwarcie rachunku
jednorazowo
0 zł
2.
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
5 zł
3.
Wpłata gotówkowa
od kwoty
0,2% min. 5 zł max 1 000 zł
4.
Wypłata gotówkowa 1,2
od kwoty
0,2% min 5 zł max 1 000 zł
5.
Przelew na rachunek:
5.1
walutowy lub złotowy prowadzony w Banku
za przelew
0 zł
5..2
złotowy prowadzony w innym banku krajowym
za przelew
zgodnie z Rozdziałem IV Taryfy
5..3
walutowy prowadzony w innym banku
za przelew
zgodnie z Rozdziałem IV Taryfy
1) w przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% od kwoty awizowanej
2) wypłaty gotówkowe w kwocie powyżej 2500 EUR,USD,GBP posiadacz rachunku jest zobowiązany zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni
roboczych

TAB. 4 Rachunek lokat terminowych w złotych
L.p.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3
4.4

Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku lokaty.
Prowadzenie rachunku lokaty.
Wpłaty na rachunek lokaty.
Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek
prowadzony:
w Banku
w innych bankach:
w systemie ELIXIR,
w systemie SORBNET

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo
miesięcznie
od kwoty

0 zł
0 zł
0 zł

za przelew

0 zł

za przelew
za przelew

3 zł
20 zł

TAB. 5 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych
L.p.
1.
2.

3.

5.
6.
7.
8.
9.
9.1
9.2
9.3
10.

Rodzaj usług ( czynności )
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku kopii lub wtórników
dowodów księgowych (do wyciągu bankowego)
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia
potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda ,
obrotów i inne.
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku,
stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu
kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub
nie jest wolny od zajęcia.
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub
odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym
rachunkiem , wraz ze zmianą karty wzorów podpisów
Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza
rachunku.
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu
powstania niedopuszczalnego salda debetowego
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc
takiego tytułu
Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na
terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciąganych kredytów
z Bankiem ,
z innymi bankami.
potwierdzenie wykonania blokady środków.
Udzielenie na hasło informacji o wysokości salda na rachunku

Tryb pobierania

Stawka

za dokument

2 zł + VAT 23%

za dokument

20 zł + VAT 23%

za dokument

20 zł + VAT 23%

za dokument

2 zł

za dokument

2 zł

za monit

20 zł

za każdą wyegzekwowaną kwotę

20 zł

za każdą zawartą umowę

od transakcji
miesięcznie

0 zł
30 zł
0 zł
0 zł

R

ROZDZIAŁ II. KREDYTY
TAB. 1 Kredyty komercyjne
L.p
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.

Rodzaj usług ( czynności )
Udzielenie kredytu:
Obrotowego w rachunku kredytowym,
Obrotowego w rachunku bieżącym:
Inwestycyjnego,
Pomostowego
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat
kapitałowych lub odsetek)
Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo od kwoty kredytu

od 1% do 2%
od 1% do 2%
od 1% do 2%
od 1% do 1,5%

od kwoty prolongowanej

od 1% do 1,5%

od kwoty zwiększenia

od 1% do 2%

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, dokonywanych na
za aneks
0,1% od zadłużenia
wniosek klienta
1
5. Wydanie promesy udzielenia kredytu
od kwoty przyrzeczonej
od 0,2% do 0,5%
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności
6.
za dokument
20 zł + VAT 23%
kredytowej.
1) Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji klienta z transakcji. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta pobierana jest na poczet
prowizji za udzielenie kredytu
4.

TAB. 2 Kredyty preferencyjne
L.p.

Rodzaj usług ( czynności )

Tryb pobierania

Stawka

1.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu
jednorazowo
od 1% do 1,5%
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat
2.
od prolongowanej kwoty
od 1% do 1,5%
kapitałowych lub odsetek)
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, dokonywanych na
3.
za każdy aneks
0,1% od zadłużenia
wniosek klienta.
1
4.
Wydanie promesy udzielenia kredytu
od kwoty przyrzeczonej
od 0,2% do 0,5%
1) Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji klienta z transakcji. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta pobierana jest na poczet
prowizji za udzielenie kredytu

TAB. 3 Dodatkowe czynności związane z obsługa rachunków kredytowych
L.p.

Rodzaj usług ( czynności )

1.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku,
stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak.

2.

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

3.

4.
5.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub
odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym
rachunkiem.
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po
upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych
w umowie dokumentów
Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na
wniosek klienta , w tym zgoda na wykreślenie hipoteki

Tryb pobierania

Stawka

za dokument

20 zł + VAT 23%

od strony

2 zł + VAT 23%
maks.20 zł + VAT 23% za cały rok

za dokument

0 zł

za monit/wezwanie

20 zł

za dokument

10 zł + VAT 23%

ROZDZIAŁ III. INNE USŁUGI
TAB. 1 Gwarancje, poręczenia
L.p.
1.
1.1

Tryb pobierania

Rodzaj usług ( czynności )

Udzielenie gwarancji
jednorazowo
Udzielenie gwarancji przetargowej
jednorazowo
Udzielenie gwarancji przetargowej zabezpieczonej w.g .art. 102
1.2
jednorazowo
prawa bankowego
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od
2.
od kwoty objętej aneksem
kwoty objętej aneksem .
3.
Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia
za każdy rozpoczęty rok
Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, lub
4.
jednorazowo od każdego aneksu
poręczenia bankowego
1) prowizja płatna jednorazowo w dniu wydania gwarancji za każdy rozpoczęty rok obowiązywania

Stawka
1,5% od kwoty zobowiązania 1
1%
1% min. 200zł,
max. 300zł
od 1% do 1,5%
od 1% do 1,5%
0,1% od kwoty gwarancji

TAB. 2 Usługi różne
L.p.

Tryb pobierania

Rodzaj usług ( czynności )

Stawka

1.
2.

Wydanie kserokopii umowy
za dokument
20 zł + VAT 23%
Wydanie opinii o kliencie Banku (na wniosek klienta)
za dokument
20 zł + VAT 23%
Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych
3.
firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na
od jednego rachunku
10 zł+ VAT 23%
podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji
10zł lub na zasadach
za dokument
4. stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom
wzajemności
1
i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego
5.
Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego
od każdej realizacji
6 zł
1) opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę
wzajemności bez opłaty

TAB. 3 Skarbiec nocny
Rodzaj usług ( czynności )

L.p.
1.
2.

Tryb pobierania

Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla
posiadaczy rachunków w Banku , którzy podpisali umowę o wpłaty
zamknięte .
Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz
klucza do drzwiczek wrzutni.

jednorazowo

Stawka
10 zł

jednorazowo

20 zł

Tryb pobierania

Stawka

TAB. 4 Depozyty wartościowe i rzeczowe
L.p.
1.
1.1

Rodzaj usług ( czynności )
1:

Przechowywanie depozytu
za każdy depozyt
duplikatów kluczy
miesięcznie
6 zł
bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem
1.2
miesięcznie
4 zł
papierów wartościowych
papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) 1% wartości, min. 2zł
1.3
rocznie
rocznie od jednego dokumentu.
max. 150zł
1) opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielanego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym
realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych przez organy władzy publicznej

ROZDZIAŁ IV. OPERACJE DEWIZOWE
TAB. 1
L.p
1.
1.1
1.2
1.3

2.
3.

Rodzaj usług ( czynności )
Realizacja przelewu walutowego otrzymanego, w tym świadczenia
emerytalno-rentowe
Z banków zagranicznych w ramach EOG5 w walucie EUR8
Z banków krajowych 8
Z banków zagranicznych 8
- w ramach EOG w walucie innej niż EUR
- spoza EOG ( niezależnie od rodzaju waluty)
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu w obrocie dewizowym/
postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta10
Realizacja polecenia przelewu w obrocie dewizowym otrzymanego z
tytułu świadczeń emerytalno-rentowych

Tryb pobierania

Stawka

od otrzymanego przelewu
od otrzymanego przelewu

0 zł
20 zł

od otrzymanego przelewu
od zlecenia
od transakcji

20 zł
20 zł
120 zł + koszty banków
trzecich
30 zł

5.3
5.4

Realizacja przelewów walutowych wysyłanych do banków krajowych i
zagranicznych
Polecenie przelewu SEPA 2
Do banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR w placówce
Banku
Do banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR w systemie
bankowości internetowej
Do banków krajowych w placówce Banku
Do banków krajowych w systemie bankowości internetowej

6.

Polecenie przelewu w walucie obcej

4.
5
5.1
5.2

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1

7.2
7.3
7.4
8.

Polecenie przelewu w walucie EUR w ramach EOG inne niż SEPA –
realizowane systemem TARGET3 /SWIFT4 w placówce Banku
Polecenie przelewu w walucie EUR w ramach EOG inne niż SEPA –
realizowane systemem TARGET3 /SWIFT4 w systemie bankowości
internetowej
Polecenie przelewu w walucie obcej6 (wysyłane do banków krajowych) w
placówce banku
Polecenie przelewu w walucie obcej6 (wysyłane do banków krajowych) w
systemie bankowości internetowej
Polecenie wypłaty7 (przelew waluty w walucie innej niż EUR, lub przelew
EUR ale poza EOG)9 w placówce banku
Polecenie wypłaty7 (przelew waluty w walucie innej niż EUR, lub przelew
EUR ale poza EOG)9 w systemie bankowości internetowej

za przelew

3 zł

za przelew

0,50 zł

za przelew
za przelew

20 zł
20 zł

za przelew

20 zł

za przelew

20 zł

za przelew

20 zł

za przelew

20 zł

za przelew

30 zł

za przelew

30 zł

za przelew

100 zł

za przelew

80 zł

za zlecenie

120 zł + koszty banków
trzecich

od transakcji

10 zł

od transakcji

20 zł + VAT 23%

Dodatkowe opłaty za przelewy
Realizacja przelewów w trybie niestandardowym („pilnym”)dostępna w
EUR, USD, GBP,PLN
Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6
Realizacja przelewu z opcją kosztową OUR
Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6
Zmiany (korekty), odwołania zrealizowanego polecenia przelewu,
wykonane na zlecenie Klienta
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji SEPA otrzymanych
w EUR w ramach EOG, realizowanych na rachunkach prowadzonych w
walucie innej niż EUR)
Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie
polecenia przelewu w obrocie dewizowym

9.

Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

od transakcji

10.

Skup i sprzedaż walut obcych

od transakcji

1

120 zł + koszty banków
trzecich
0 zł

Przekaz w obrocie dewizowym:
transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przekaz TARGET.
2 Polecenie przelewu SEPA
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San
Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
3) koszty „SHA”;
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących;
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer).
3 Polecenie przelewu TARGET
usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Posiadacza
rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi płatności
wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne.
4 SWIFT
międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku BPS wykorzystywana do realizacji przekazów
realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku.
5 EOG
Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
6 Polecenie przelewu w walucie obcej
usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego Posiadacza rachunku u
dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro.
7Polecenie 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).
8 Opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”
9 Niezależnie od prowizji pobiera się koszty określone w pkt. 7.2 , w przypadku opcji kosztowej „OUR”, lub koszty określone w pkt.7.1 w przypadku przelewu
„pilnego”.
10 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

Taryfa opłat i prowizji obowiązująca od 01.12.2020

