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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1.

„Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do produktów
i usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Reszlu, zwanego dalej Bankiem.

1)
2)
3)
4)
5)

2. Opłaty i prowizje pobierane są:
gotówkowo lub bezgotówkowo w dniu dokonania operacji bankowej;
po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
zbiorczo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
zgodnie z zawartą umową.

3.

Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w Banku pobierane są z rachunku w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane
w gotówce w kasie.

4.

Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej.

5.

Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.

6.

W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz od…do..” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest
indywidualnie w podanych granicach.

7.

Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi
odpowiedzialności.

8.

Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji
i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym.

9.

Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód
wpłaty/wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.
10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki
pośredniczące, bank zrzeszający i inne podmioty finansowe przy wykonywaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i
telekomunikacyjne.
11. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej lub gdy podstawę naliczenia prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/ prowizja w
złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.
12. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja
URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji.
Bank może ustalić pobrać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.

13. 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 BPS S.A., 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.
14. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach oraz stanie środków na rachunkach, gdy
poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego.
15. Klient sam decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew.
16. 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, zgodnie z obowiązującą regulacją wewnętrzną Banku.
17. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/ usługi, której dotyczy.
18. Umowy zawarte z klientami w zakresie indywidualnych opłat i prowizji zachowują swoją ważność.
19. Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji .
Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
20. Taryfa podawana jest do wiadomości klientów we wszystkich placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem www.bsreszel.pl .
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ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSOBISTE
TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe /POL- Konto JUNIOR, POL- Konto
MŁODZIEŻOWE, POL- Konto, POL- Konto SENIOR/
Stawka
L.p.

Tryb
pobierania

Rodzaj usługi (czynności)

0 zł
0 zł
0 zł

POL-Konto
MLODZIEŻOWE
0 zł
3,00 zł
0 zł

0 zł
0 zł

POL- Konto JUNIOR
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku płatniczego 1)
Likwidacja rachunku
Wpłaty i wypłaty gotówkowe
1) wpłata gotówkowa
2) wypłata gotówki2)
Przelewy krajowe
1) przelew wewnętrzny na rachunek w
Banku
a) złożony w placówce Banku w formie
papierowej
b) w systemie bankowości elektronicznej/
mobilnej
2) przelew zewnętrzny na rachunki
w innym banku w systemie ELIXIR:
a) złożony w placówce Banku
w formie papierowej
b) w systemie bankowości
elektronicznej/ mobilnej
Przelewy zagraniczne
1) realizacja przelewów w trybie
standardowym:
a) przelewy SEPA
b) polecenie wypłaty3)
2) realizacja przelewów w trybie
niestandardowym
a) w trybie „pilnym” w EUR, USD
i GBP
3) zwrot niepojętej kwoty przekazu

7.

4) zlecenie poszukiwania przelewu/
postępowanie wyjaśniające wykonane
na zlecenie Klienta 4)
5) zryczałtowane koszty banków
pośredniczących pobierane „z góry” od
poleceń wypłaty 5)
a) przy kwotach do 5 000 EUR lub jej
równowartość w innej walucie
wymienialnej.
b) przy kwotach powyżej 5 000 EUR
lub jej równowartości w innej
walucie wymienialnej.
6) Opłata „Non-STP” 6)
7) Zmiany/ korekty/ odwołanie
zrealizowanego przelewu, wykonane
na zlecenie Klienta
Zlecenie stałe
1) rejestracja zlecenia stałego;
w placówce Banku/ w systemie
bankowości elektronicznej mobilnej
2) modyfikacja/ odwołanie zlecenia
stałego
a) w placówce Banku
b) w systemie bankowości
elektronicznej/ mobilnej
3) realizacja zlecenia stałego na
rachunek prowadzony przez
placówkę Banku:
a) w placówce Banku
b) w systemie bankowości
elektronicznej/mobilnej
4) realizacja zlecenia stałego na
rachunek prowadzony przez inny
Bank
a) w placówce Banku
b) w systemie bankowości
elektronicznej/ mobilnej

8.

Polecenie zapłaty
1) realizacja polecenia zapłaty z rachunku
Posiadacza na rachunek
a) prowadzony w Banku

POL-Konto

POL-Konto SENIOR

0 zł
7,00 zł
0 zł

0 zł
4,00 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za przelew

-

0 zł

0,50 zł

0 zł

za przelew

10,00 zł
0,25% min. 30,00 zł,
max. 300,00 zł

10,00 zł
0,25% min. 30,00 zł,
max. 300,00 zł

10,00 zł
0,25% min. 30,00 zł,
max. 300,00 zł

10,00 zł
0,25% min. 30,00 zł,
max. 300,00 zł

od transakcji

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

0,15% min. 20,00 zł,
max. 100,00 zł

0,15% min. 20,00 zł,
max. 100,00 zł

0,15% min. 20,00 zł,
max. 100,00 zł

od transakcji

75,00 zł
+ koszty banków trzecich

75,00 zł
+ koszty banków trzecich

0,15% min. 20,00 zł,
max. 100,00 zł
75,00 zł
+ koszty banków
trzecich

75,00 zł
+ koszty banków trzecich

za zlecenie

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

od transakcji

75,00 zł
+ koszty banków trzecich

30,00 zł
75,00 zł
+ koszty banków
trzecich

30,00 zł

75,00 zł
+ koszty banków trzecich

75,00 zł
+ koszty banków trzecich

od transakcji

-

0 zł

miesięcznie

od transakcji

od transakcji

0 zł

0 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

za zlecenie

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

za zlecenie

-

0 zł

0 zł

0 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

za zlecenie

-

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

za zlecenie

1

Stawka
L.p.

Tryb
pobierania

Rodzaj usługi (czynności)
POL-Konto
MLODZIEŻOWE

POL- Konto JUNIOR

9.

b) prowadzony w innym banku
krajowym
2) odwołanie lub aktualizacja polecenia
zapłaty
Czeki krajowe
1) wydanie czeków

11.

12.

POL-Konto SENIOR

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

za zlecenie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za zlecenie
za czek

-

-

0,50 zł

-

-

-

5,00 zł

-

za czek

3) inkaso czeku
4) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku
Karty debetowe
1) Wydanie nowej karty
2) Wznowienie karty

-

-

10,00 zł
20,00 zł

-

za czek
za zgłoszenie

-

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

3) Obsługa karty debetowej 7), 8)

-

0 zł/1,50 zł

3,00 zł

0 zł/2,00 zł

4) Wydanie duplikatu karty
5) Transakcje bezgotówkowe 9)
6) Transakcje gotówkowe 9)
a) we wskazanych bankomatach
Grupy BPS i innych bank
krajowych oraz terminalach
POS zgodnie z zawartymi
umowami 10)
b) w innych bankomatach w kraju
c) w bankomatach akceptujących
kartę za granicą
d) usługa VISA Cash back w Polsce
e) w punktach akceptujących kartę
w kraju.
f) w punktach akceptujących kartę
za granicę (od kwoty wypłaty).
7) Sprawdzenie salda w bankomacie 11)
8) Przyjęcie zlecenia postępowania
wyjaśniającego na zlecenie Klienta
9) Blokada karty
10) Generowanie zestawienia transakcji
na życzenie Posiadacza rachunku za
okres przez niego wskazany.
11) Zmiana danych użytkownika karty
12) Zmiana miesięcznego limitu
indywidualnego/zwiększenie limitu/
12) Powtórne generowanie i wysyłka
numeru PIN na wniosek
Użytkownika.
13) Awaryjna wypłata gotówki za granicą
po utracie karty.
Naklejka zbliżeniowa Visa payWave
1) Wydanie naklejki zbliżeniowej
2) Wznowienie naklejki zbliżeniowej
3) Wydanie duplikatu naklejki
zbliżeniowej 12)
4) Użytkowanie naklejki zbliżeniowej 12)
5) Transakcje bezgotówkowe
6) Powtórne generowanie i wysyłka PIN
na wniosek Klienta
7) Telefoniczne odblokowanie numeru
PIN na wniosek Użytkowania
8) Zmiana danych Użytkownika naklejki
zbliżeniowej
9) Czasowe zablokowanie/ odblokowanie
naklejki zbliżeniowej
10) Zmiana limitów na naklejce
zbliżeniowej
Karta przedpłacona
1) Wydanie karty przedpłaconej
2) Obsługa karty przedpłaconej
3) Transakcje bezgotówkowe
4) Wypłaty gotówkowe:
a/ we wskazanych bankomatach
Grupy BPS i innych banków
krajowych i terminalach
POS zgodnie z zawartymi
umowami
b/w innych bankomatach w kraju
c/ w bankomatach akceptujących
kartę zagranicą
d/ w punktach akceptujących kartę
w kraju
e/ w punktach akceptujących kartę za
granicą
5) Zasilenie środków na rachunek karty
6) Zmiana kodu PIN w bankomacie
7) Sprawdzenie salda we wskazanych
bankomatach Grupy BPS
8) Wypłata środków przechowywanych

-

30,00 zł
0 zł

30,00 zł
0 zł

30,00 zł
0 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

2) potwierdzenie czeku

10.

POL-Konto

miesięcznie za
kartę
za kartę

-

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

od transakcji

-

3,00% min. 10,00 zł

3,00% min. 10,00 zł

3,00% min. 10,00 zł

od transakcji

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

-

3,00% min. 10,00 zł

3,00% min. 10,00 zł

3,00% min. 10,00 zł

od transakcji

-

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

za czynności

od transakcji

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za dokument

-

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za usługę

-

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za czynność

-

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

za usługę

-

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

jednorazowo

-

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

-

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

jednorazowo

-

1,50 zł
0 zł

1,50 zł
0 zł

1,50 zł
0 zł

miesięcznie

-

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

jednorazowo

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

15,00 zł
0 zł
0 zł

15,00 zł
0 zł
0 zł

15,00 zł
0 zł
0 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

jednorazowo

-

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

od transakcji

-

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

od transakcji

-

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

od transakcji

-

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

od transakcji

-

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

od zlecenia

1

Stawka
L.p.

Tryb
pobierania

Rodzaj usługi (czynności)
POL-Konto
MLODZIEŻOWE

POL- Konto JUNIOR

13.

14.

15.

na rachunku karty
9) Usługa cash back
10) Opłata za wyciąg wysyłany przez
Bank drogą pocztową
Bankowość internetowa EBO
1) udostępnienie usługi EBO
2) udostępnienie bankowości
mobilnej
3) korzystanie z Systemu EBO
4) udostępnienie usługi SMS
5) powtórne wygenerowanie
identyfikatora i/ lub hasła13)
6) wygenerowanie karty kodów
7) dostarczenie karty kodów
przesyłką listowną
8) przeprowadzenie autoryzacji przelewu
lub zlecenia stałego przy użyciu kodu
jednorazowego w postaci SMS
9) usługa powiadamiania SMS

0 zł

10) zmiana osób uprawnionych do
korzystania z systemu, podpisywania
i zatwierdzania przelewów/ zleceń
stałych
11) zablokowanie dostępu do systemu
12) odblokowanie dostępu do systemu
Dyspozycja telefonicznej usługi „ na
hasło”

17.

POL-Konto SENIOR

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
-

0 zł
0 zł

1,00 zł
0 zł

1,00 zł
0 zł

miesięcznie

-

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za czynność

za przesyłkę

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5 kodów SMS w m- cu
darmowych każdy
kolejny 0,20 zł
2 sms- y w m- cu
darmowe każdy kolejny
0,30 zł

5 kodów SMS w m- cu
darmowych każdy
kolejny 0,20 zł
2 sms- y w m- cu
darmowe każdy
kolejny 0,30 zł

5 kodów SMS w m- cu
darmowych każdy
kolejny 0,20 zł
2 sms- y w m- cu
darmowe każdy kolejny
0,30 zł

-

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za zmianę

-

0 zł
5,00 zł

0 zł
5,00 zł

0 zł
5,00 zł

za odblokowanie

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

miesięcznie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

-

za kartę
za SMS

za SMS

Wyciąg z rachunku bankowego
1) sporządzenie wyciągu w formie
elektronicznej
2)wyciąg odebrany w placówce
Banku prowadzącej rachunek
a) raz w miesiącu
b) częściej niż raz w miesiącu- na
życzenie Klienta
3) przekazanie wyciągu drogą pocztową
a) listem zwykłym raz w miesiącu
b) listem zwykłym częściej niż raz
w miesiącu
c) listem poleconym – za każdą
przesyłkę
4) sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu
księgowego/ potwierdzenia realizacji
przelewu na życzenie Klienta

16.

POL-Konto

Wysłanie upomnień/ wezwań do zapłaty
(monitu)
Inne czynności związane z obsługą
rachunku
1) Ustanowienie lub zmiana imiennego
pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem (niezależnie od opłaty
skarbowej)
2) Przyjęcie pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem bankowym
jako zabezpieczenie należności innego
Banku
3) Przyjęcie, zmiana lub odwołanie
dyspozycji Posiadacza rachunku
w sprawie przeznaczenia środków
zgromadzonych na rachunku na
wypadek jego śmierci
4) Realizacja spadku
5) Dokonanie blokady środków na
rachunkach bankowych z tytułu
zabezpieczenia spłaty zaciąganych
kredytów – za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem
b) z innymi bankami
6) Potwierdzenie wykonania blokady
środków
7) Sporządzenie historii rachunku na
wniosek posiadacza
a) za każdy miesiąc roku bieżącego
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego
8) Realizacja tytułu wykonawczego /
przelew środków na rachunek organu
egzekucyjnego/14)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za wyciąg

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za przesyłkę

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za przesyłkę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za dokument

wg poniesionych
kosztów rzeczywistych

wg poniesionych
kosztów rzeczywistych

wg poniesionych
kosztów rzeczywistych

wg poniesionych kosztów
rzeczywistych

za każde wysłan
e upomnienie/
wezwanie
(monit)

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

za
pełnomocnictwo

-

-

30,00 zł

30,00 zł

za przyjęcie
pełnomocnictwa

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

za dokument

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za realizację

0 zł
20,00 zł

0 zł
20,00 zł

0 zł
20,00 zł

0 zł
20,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

2 zł
max. 20 zł za cały rok
4 zł
max. 30 zł za cały rok

2 zł
max. 20 zł za cały rok
4 zł
max. 30 zł za cały rok

2 zł
max. 20 zł za cały rok
4 zł
max. 30 zł za cały rok

2 zł
max. 20 zł za cały rok
4 zł
max. 30 zł za cały rok

za dokument

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdy
przelew

za blokadę
za potwierdzenie
blokady

1

1) nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty
2) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera
się dodatkową prowizję 0,2% od kwoty przewyższającej 20 000 zł W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się
prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej;
3) niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”;
4) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku;
5) do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym
dniu operacyjnym;
6) opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.c . Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania
polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju,
w którym ten standard nie obowiązuje;
7) za każdą wydaną kartę do rachunku; opłaty nie pobiera się za m- c w którym karta została wydana;
8) opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy suma kwot transakcji bezgotówkowych kartą w danym miesiącu kalendarzowym wynosi: dla POL-Konto
MŁODZIEŻOWE - 200 zł, dla POL-Konto SENIOR - 300 zł;
9) dla wszystkich transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest prowizja Banku
w wysokości 3,00% wartości transakcji przy stosowaniu kursu własnego VISA;
10) lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku ( www. bsreszl.pl);
11) usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę;
12) nie pobiera się opłat wskazanych w pkt. 11 ppkt. 3) i 4) przez okres 36 m- cy w przypadku złożenia wniosku o wydanie naklejki zbliżeniowej w okresie trwania
promocji, tj. do 30.06.2016 r.
13) W przypadku posiadania przez Użytkownika bankowości elektronicznej dostępu do kilku różnych rachunków bankowych (rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, rachunek
bieżący/ pomocniczy), prowizja za powtórne wygenerowanie identyfikatora i/ lub hasła pobierana jest rachunku bieżącego/ pomocniczego w wysokości określonej w Taryfie
opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych.
14) opłatę pobiera się od Posiadacza rachunku za każdy zrealizowany przelew.

ROZDZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

TAB. 2 Rachunki oszczędnościowe
L.p.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Rodzaj usługi (czynności)
Otwarcie rachunku.
Prowadzenie rachunku
Likwidacja rachunku
Wpłaty i wypłaty gotówkowe
1) wpłata gotówkowa
2) wypłata gotówki
a) pierwsza wypłata w miesiącu 1)
b) każda kolejna wypłata w miesiącu 2)
Przelewy krajowe
1) przelew wewnętrzny na rachunek w Banku
a) złożony w placówce Banku w formie papierowej
b) w systemie bankowości elektronicznej
2) przelew zewnętrzny na rachunki w innym banku w systemie ELIXIR:
a) złożony w placówce Banku w formie papierowej
b) w systemie bankowości elektronicznej EBO
Bankowość internetowa EBO
1) udostępnienie usługi EBO 3)
2) udostępnienie bankowości mobilnej 3)
3) korzystanie z Systemu EBO 3)
4) udostępnienie usługi SMS
5) powtórne wygenerowanie identyfikatora i/ lub hasła
6) wygenerowanie karty kodów
7) dostarczenie karty kodów przesyłką listowną
8) przeprowadzenie autoryzacji przelewu lub zlecenia stałego przy
użyciu kodu jednorazowego w postaci SMS
9) wysłanie informacji SMS o zmianie salda

7.
8.

9.

10) zmiana osób uprawnionych do korzystania z systemu,
podpisywania i zatwierdzania przelewów/ zleceń stałych
11) zablokowanie dostępu do systemu
12) odblokowanie dostępu do systemu
Dyspozycja telefonicznej usługi „na hasło”
Wyciąg z rachunku bankowego
1) sporządzenie wyciągu w formie elektronicznej
2) wyciąg odebrany w placówce Banku prowadzącej rachunek
a) raz w miesiącu
b) częściej niż raz w miesiącu- na życzenie Klienta
4) przekazanie wyciągu drogą pocztową
a) listem zwykłym raz w miesiącu
b) listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu
c) listem poleconym – za każdą przesyłkę
4) sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przelewu na
życzenie Klienta
Inne czynności związane z obsługą rachunku
1) Ustanowienie lub zmiana imiennego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
(niezależnie od opłaty skarbowej)
2) Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako
zabezpieczenie należności innego Banku
3) Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci
4) Realizacja spadku
5) Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem

Stawka

Tryb pobierania
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0,20% min. 5,00 zł

od kwoty transakcji

2,00 zł
0 zł

za przelew

5,00 zł
1,50 zł

za przelew
za przelew

30 zł
30 zł
5,00 zł
0 zł
5,00 zł
0 zł
5,00 zł
5 kodów SMS w m- cu
darmowych każdy kolejny
0,20 zł
2 sms- y w m- cu darmowe
każdy kolejny 0,30 zł

jednorazowo, za udostepnienie
jednorazowo, za udostępnienie
miesięcznie

5,00 zł

za zmianę

0 zł
5,00 zł
10,00 zł

za odblokowanie
miesięcznie

za czynność
za kartę
za SMS
za SMS

0 zł
0 zł
5,00 zł

za wyciąg

0 zł
5,00 zł
20,00 zł

za przesyłkę
za przesyłkę

10,00 zł

za dokument

15,00 zł

za pełnomocnictwo

30,00 zł

za przyjęcie pełnomocnictwa

15,00 zł

za dokument

50,00 zł

za realizację

0 zł
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L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

Stawka

Tryb pobierania

b) z innymi bankami
6) Potwierdzenie wykonania blokady środków
7) Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza

20,00 zł
5,00 zł

za blokadę
za potwierdzenie blokady

2 zł
max. 20 zł za cały rok
za dokument
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego
4 zł
max. 30 zł za cały rok
1) z wyłączeniem wypłaty gotówkowej ze środków pochodzących z przelewu wewnętrznego z rachunku bieżącego, do której stosuje się postanowienia pkt. 2b;
2) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową
prowizję 0,20% od kwoty przewyższającej 20 000 zł W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20%
kwoty awizowanej.
3) opłaty nie pobiera się w przypadku Posiadaczy rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego.
a) za każdy miesiąc roku bieżącego

TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty i wypłaty
1) wpłata gotówkowa
2) wypłata gotówkowa 1)
Wydanie książeczki
Obsługa książeczek oszczędnościowych
1) wystawienie nowej zamiast książeczki zniszczonej lub utraconej
2) umorzenie utraconej książeczki,
3) ustalenie numeru książeczki utraconej
4) przepisanie książeczki w związku z przelewem prawa na inną osobę (cesja).
Wykonanie zlecenia dopisania kwoty w książeczce oszczędnościowej na podstawie polecenia
przelewu z rachunku bankowego „wpływu do zarachowania na rachunku oszczędnościowym” 2).
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci
Realizacja spadku
Wydanie na życzenie klienta wydruku:
1) historii rachunku
a) za 1 m- c
b) za1 rok
2) z przebiegu naliczania odsetek od środków lokat terminowych za więcej niż jeden okres
umowny.
Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na
podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z
prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w placówkach Banku i
innych bankach krajowych
Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki
oszczędnościowej
Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji
Inne czynności związane z obsługą rachunku
1) Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza:
a) za każdy miesiąc roku bieżącego
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego

Stawka

Tryb pobierania
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

30,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
min. 0,50%
kwoty dopisanej

za książeczkę
za umorzenie
za ustalenie numeru
za dokonanie cesji

15,00 zł

za dokument

50,00 zł

za realizację

5,00 zł
30,00 zł

za dokument

10,00 zł

za dokument

25,00 zł

za zastrzeżenie/ odwołanie

25,00 zł

za zastrzeżenie/ odwołanie

10,00 zł

za dokonanie cesji

2,00 zł max. 20,00 zł za
rok
4,00 zł max. 30,00 zł za
rok

za dokument

za zlecenie

2) Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem
0 zł
b) z innymi bankami
20,00 zł
za blokadę
3) Potwierdzenie wykonania blokady środków
5,00 zł
za potwierdzenie blokady
1) )
wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową
prowizję 0,2% od kwoty przewyższającej 20 000 zł W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty
awizowanej
2)
nie dotyczy dopisania wpływu z rachunku prowadzonego w Banku.

1

TAB. 4 Rachunki oszczędnościowe dla Rad Rodziców, SKO, PKZP oraz osób fizycznych będących
członkami Rad Rodziców
.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Likwidacja rachunku
Wpłaty i wypłaty
1) wpłata gotówkowa
2) wypłata gotówkowa 1)
Przelewy krajowe
1) przelew wewnętrzny na rachunek w Banku
a) złożony w placówce Banku w formie papierowej
b) w systemie bankowości elektronicznej EBO
2) przelew zewnętrzny na rachunki w innym banku w systemie ELIXIR:
a) złożony w placówce Banku w formie papierowej
b) w systemie bankowości elektronicznej EBO
Przelewy zagraniczne
1) realizacja przelewów w trybie standardowym:
a) przelewy SEPA
b) przelewy regulowane
c) polecenie wypłaty2)

Stawka

Tryb pobierania
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

2,50 zł
0 zł

za przelew

5,00 zł
0,50 zł

za przelew
za przelew

10,00 zł
30,00 zł
0,25% min. 30,00 zł,
max. 300,00 zł

od transakcji

2) realizacja przelewów w trybie niestandardowym
a) w trybie „pilnym” w EUR, USD i GBP
b) w trybie przyspieszonym” w EUR, GBP i PLN
3) zwrot niepojętej kwoty przekazu
4) zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
Klienta 3)
5) zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty 4)
a) przy kwotach do 5 000 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej.
b) przy kwotach powyżej 5 000 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej.
6) Opłata „Non-STP” 5)
7) Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta
7.

Bankowość internetowa EBO
1) udostępnienie usługi EBO
2) udostepnienie bankowości mobilnej EBO
3) korzystanie z Systemu EBO
4) udostepnienie usługi SMS
5) powtórne wygenerowanie identyfikatora i/ lub hasła
6) wygenerowanie karty kodów
7) dostarczenie karty kodów przesyłka listowną
8) przeprowadzenie autoryzacji przelewu lub zlecenia stałego przy użyciu kodu jednorazowego
w postaci SMS
9) wysłanie informacji SMS o zmianie salda

8.

9.

10.

10) zmiana osób uprawnionych do korzystania z systemu, podpisywanie i zatwierdzanie
przelewów/ zleceń stałych
11) zablokowanie dostępu do systemu
12) odblokowanie dostępu do systemu
Czeki krajowe
1) wydanie czeków
2) potwierdzenie czeku
3) inkaso czeku
4) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku
Wyciąg z rachunku bankowego:
1) sporządzenie wyciągu w formie elektronicznej
2) wyciąg odebrany w placówce Banku prowadzącej rachunek
a) raz w miesiącu
b) częściej niż raz w miesiącu- na życzenie Klienta
3) przekazanie wyciągu drogą pocztową
a) listem zwykłym raz w miesiącu
b) listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu
c) listem poleconym – za każdą przesyłkę
4) sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przelewu
na życzenie Klienta
Inne czynności związane z obsługą rachunku:
1) Ustanowienie lub zmiana imiennego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
(niezależnie od opłaty skarbowej)
2) Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie
należności innego Banku
3) Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci
4) Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem
b) z innymi bankami

100,00 zł
80,00 zł
0,15% min. 20,00 zł,
max. 100,00 zł
75,00 zł
+ koszty banków trzecich
50,00 zł
80,00 zł
30,00 zł
75,00 zł
+ koszty banków trzecich
0 zł
0 zł
1,00 zł
0 zł
5,00 zł
0 zł
5,00 zł
5 kodów SMS w m- cu darmowych
każdy kolejny 0,20 zł
2 sms-y w m- cu darmowe
każdy kolejny 0,30 zł

od transakcji

od transakcji
za zlecenie

od transakcji
od transakcji
od transakcji

miesięcznie
za czynność
za kartę
za SMS

5,00 zł

za zmianę

0 zł
5,00 zł

za odblokowanie

0,50 zł
5,00 zł
10,00 zł
20,00 zł

za czek
za czek
za czek
za zgłoszenie

0 zł
0 zł
5,00 zł

za wyciąg

0 zł
5,00 zł
20,00 zł

za przesyłkę
za przesyłkę

10,00 zł

za dokument

15,00 zł

za pełnomocnictwo

30,00 zł

za przyjęcie
pełnomocnictwa

15,00 zł

za dokument

0 zł
20,00 zł

za blokadę

1

5) Potwierdzenie wykonania blokady środków
6) Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza

5,00 zł

za potwierdzenie blokady

2 zł
max. 20 zł za cały rok
4 zł
max. 30 zł za cały rok

a) za każdy miesiąc roku bieżącego
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego

za dokument

7) Realizacja tytułu wykonawczego / przelew środków na rachunek organu
30,00 zł
za każdy przelew
egzekucyjnego/ 6)
1) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową
prowizję 0,2% od kwoty przewyższającej 20 000 zł W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję
w wysokości 0,2% kwoty awizowanej;
2) niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6, w przypadku opcji kosztowej „OUR”;
3) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku;
4) do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu
operacyjnym;
5) opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.c . Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty
kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard nie
obowiązuje;
6) opłatę pobiera od Posiadacza rachunku za każdy zrealizowany przelew

TAB. 5 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

Tryb pobierania

1.
2.
3.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Likwidacja książeczki

4.

Wpłata na rachunek

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

5.

Wypłata z rachunku 1)

0 zł

6.
7.

Wydanie książeczki
Przelew środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony
- w placówce Banku
- w innym Banku
Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji
Inne czynności związane z obsługa rachunku
1) Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza:
a) za każdy miesiąc roku bieżącego
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego
2) Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku
w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na
wypadek jego śmierci
3) Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem
b) z innymi bankami
4) Potwierdzenie wykonania blokady środków
5) Realizacja spadku

0 zł

8.
9.

0 zł
5,00 zł
10,00 zł

za przelew
za dokonanie cesji

2,00 zł max. 20,00 zł za rok
4,00 zł max. 30,00 zł za rok

za dokument

15,00 zł

za dokument

0 zł
20,00 zł
5,00 zł
50,00 zł

za blokadę
za potwierdzenie blokady
za realizację

1) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową
prowizję 0,2% od kwoty przewyższającej 20 000 zł W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,2% kwoty
awizowanej.”

TAB. 5A Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych /otwarte od 12.05.2016 r. –
niepotwierdzone książeczką oszczędnościową/
Lp.

Stawka

Tryb pobierania

1.
2.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku

3.

Wpłata na rachunek

0 zł
0 zł
0 zł

4.

Wypłata z rachunku 1)

0 zł

5.

Przelew środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony
- w placówce Banku
- w innym Banku
Inne czynności związane z obsługa rachunku
1) Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza:
a) za każdy miesiąc roku bieżącego
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego
2) Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku
w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na
wypadek jego śmierci
3) Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem
b) z innymi bankami
4) Potwierdzenie wykonania blokady środków
5) Realizacja spadku

6.

1)

Rodzaj usług (czynności)

0 zł
5,00 zł

za przelew

2,00 zł max. 20,00 zł za rok
4,00 zł max. 30,00 zł za rok

za dokument

15,00 zł

za dokument

0 zł
20,00 zł
5,00 zł
50,00 zł

za blokadę
za potwierdzenie blokady
za realizację

wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową
prowizję 0,2% od kwoty przewyższającej 20 000 zł W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,2% kwoty
awizowanej.
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ROZDZIAŁ III. KARTY BANKOWE

TAB. 6 Karty kredytowe
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka
VISA CREDIT
VISA CREDIT GOLD

Tryb pobierania

WYDANIE KARTY
1.
2.
3.
4.

Wydanie nowej karty
Wydanie karty dodatkowej

Wymiana karty lub wydanie duplikatu karty
Wznowienie karty
UŻYWANIE KARTY
Obsługa karty głównej
1) w pierwszym roku użytkowania karty
2) w kolejnych latach użytkowania 1)
a) w przypadku dokonania kartą w bieżącym cyklu rozliczeniowym
operacji bezgotówkowych na kwotę min.300 zł, opłata nie jest
pobierana
b) w przypadku dokonania kartą w bieżącym cyklu
rozliczeniowym operacji bezgotówkowych na kwotę min.600 zł,
opłata nie jest pobierana
Obsługa karty dodatkowej
OBSŁUGA OPERACJI
Transakcje bezgotówkowe 3)
Wypłata gotówki w bankomatach i kasach obcych banków
1) w kraju
2) za granicą
Operacje gotówkowe w kasach placówek BS w Reszlu 4)
Przelew z rachunku karty
INNE CZYNNOŚCI
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty
Sprawdzenie salda w bankomacie 5)
Generowanie zestawienia operacji:
1) w systemie miesięcznym
2) na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres
Wydanie na życzenie Klienta duplikatu zestawienia operacji
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10
transakcji) 5)
Wydanie kopii dokumentu transakcji
Potwierdzenie transakcji na dokumencie realizacji transakcji
Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia i/ lub
zamknięcia rachunku karty
Wydanie na życzenie Klienta informacji finansowej dotyczącej karty
kredytowej
Zablokowanie przez Bank kart wydanych do rachunku w przypadku
nieterminowej spłaty minimalnej kwoty do zapłaty

5.

6.
7.
8.

9.
10
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Minimalna spłata zadłużenia na karcie

26.
27.
28.

Przesunięcie na wniosek Klienta terminu spłaty minimalnej kwoty do
zapłaty na kolejny cykl rozliczeniowy
Obsługa automatycznej spłaty zadłużenia z konta osobistego
prowadzonego w Banku
Rozłożenie spłaty zadłużenia z tytułu operacji przy użyciu karty na
raty w ramach Planu ratalnego
Spłata zadłużenia w innym banku – usługa Balance Transfer
Zmiana na wniosek Klienta limitu karty kredytowej
Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego

29.

Nieterminowa spłata /upomnienie/ wezwanie do zapłaty( monit)/

23.
24.
25.

30.
31.
1)
2)
3)
4)
5)

0 zł
10,00 zł
20,00 zł
0 zł

0 zł
15,00 zł
25,00 zł
0 zł

0 zł

0 zł

5,00 zł

x 2)

za kartę
za kartę

miesięcznie
x 2)

10,00 zł
miesięcznie

2,50 zł

2,50 zł

miesięcznie

0 zł

0 zł

3,00% min. 7,00 zł
3,00% min. 10,00 zł
15,00 zł
3,00% min. 5,00 zł

3,00% min. 7,00 zł
3,00% min.10,00 zł
15,00 zł
3,00% min. 5,00 zł

od transakcji
od transakcji
od transakcji
od transakcji

5,00 zł
8,00 zł
0 zł

5,00 zł
8,00 zł
0 zł

za usługę
od transakcji

0 zł
15,00 zł
15,00 zł
0 zł

0 zł
15,00 zł
15,00 zł
0 zł

za zestawienie
za dokument

15,00 zł
6,00 zł

15,00 zł
6,00 zł

za dokument
za usługę

50,00 zł

50,00 zł

za zaświadczenie

50,00 zł

50,00 zł

za zaświadczenie

10,00 zł

10,00 zł

za zablokowanie

4,00% min. 60,00 zł

4,00% min. 60,00 zł

miesięcznie od kwoty salda
końcowego okresu
rozliczeniowego

25,00 zł

25,00 zł

za usługę

0 zł

0 zł

1,00%min. 10,00 zł

1,00% min. 10,00 zł

1,00% min. 5,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
wg poniesionych kosztów
rzeczywistych

1,00% min. 5,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
wg poniesionych kosztów
rzeczywistych

od kwoty podlegającej rozłożeniu
na raty
od transakcji
za zmianę limitu
za każde przekroczenie
za każde wysłane upomnienie/
wezwanie (monit)

Zmiana na wniosek Posiadacza limitu kredytowego w trakcie ważności
20,00 zł
20,00 zł
za zmianę limitu
karty
Blokada karty
0 zł
0 zł
Przyjęcie zlecenia postępowania wyjaśniającego na zlecenie Klienta
0 zł
0 zł
opłata za obsługę karty w kolejnych latach użytkowania pobierana jest od 13 m- ca użytkowania karty. Do sumy transakcji w danym cyklu rozliczeniowym wliczane są operacje
bezgotówkowe z wyłączeniem operacji gotówkowych, spłaty zadłużenia w innym Banku oraz opłat za obsługę karty;
nie dotyczy;
dotyczy płatności w kraju i za granicą;
operacja gotówkowa w kasach Banku bez fizycznego przedstawienia karty;
usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę
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ROZDZIAŁ IV. KREDYTY/ POŻYCZKI
TAB. 7 Kredyty gotówkowe
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

4.
5.
6.

Prowizja za udzielenie kredytu
1) Kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne
2) Kredyt gotówkowy " DLA KAŻDEGO"
3) Kredyt gotówkowy " WYGODNY KREDYT"
4) Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowy
a) odnowienie kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym
b) podwyższenie kwoty kredytu
Spłata całości lub części kredytu przed terminem
Prolongowanie terminu spłaty kredytu
1) do 3 m- cy
2) powyżej 3 m- cy
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
Sporządzenie historii rachunku kredytowego na wniosek Kredytobiorcy

7.

Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monit) 1)

2.
3.

Tryb pobierania

4,00%, min. 100,00 zł
7,00%
8,00%
2,00%,min. 100,00 zł
1,50% ,min. 50,00 zł
2,00%, min.100,00 zł
0 zł

od kwoty kredytu
od kwoty kredytu
od kwoty kredytu
od kwoty kredytu
za odnowienie
za podwyższenie/ obniżenie

2,00% min. 300,00 zł
3,00% min. 500,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
wg poniesionych
kosztów rzeczywistych

od kwoty prolongowanej
od kwoty prolongowanej
za aneks
za zaświadczenie/ opinię
za dokument
za każde wysłane upomnienie/ wezwanie
(monit)

Wydanie na wniosek uprawnionego odpisu umowy o kredyt bądź odpisu innych umów
30,00 zł
za każdy odpis
zabezpieczenia
Zawarcie umowy przejęcia długu (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do
9.
spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania
1,00% ,min. 100,00 zł
od przejmowanej kwoty zadłużenia
umowy)
Zawarcie ugody (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień
10.
1,00%,min. 100,00 zł
od kwoty kredytu
zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały czas trwania umowy)
Zawarcie umowy przystąpienia do długu (prowizja naliczana od kwoty kredytu
1,00%,min. 100,00 zł
od kwoty kredytu
11.
pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały
okres trwania umowy)
1) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane upomnienie/wezwanie (monit) do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia kredytu.
8.

TAB. 7A Pożyczki gotówkowe
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

4.
5.
6.

Prowizja za udzielenie pożyczki
1) Pożyczka gotówkowa „Na 7”
Spłata całości lub części pożyczki przed terminem
Prolongowanie terminu spłaty pożyczki
1) do 3 m- cy
2) powyżej 3 m- cy
Zmiana innych postanowień Umowy pożyczki na wniosek Pożyczkobiorcy
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Pożyczkobiorcy
Sporządzenie historii rachunku kredytowego na wniosek Pożyczkobiorcy

7.

Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monit) 1)

1.
2.
3.

Tryb pobierania
7,00%.
0 zł

od kwoty pożyczki

2,00% min. 300,00 zł
3,00% min. 500,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
wg poniesionych
kosztów rzeczywistych

od kwoty prolongowanej
od kwoty prolongowanej
za aneks
za zaświadczenie/ opinię
za dokument
za każde wysłane upomnienie/ wezwanie
(monit)

Wydanie na wniosek uprawnionego odpisu umowy pożyczki bądź odpisu innych umów
30,00 zł
za każdy odpis
zabezpieczenia
Zawarcie umowy przejęcia długu (prowizja naliczana od kwoty pożyczki pozostałej do
9.
spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania
1,00% ,min. 100,00 zł
od przejmowanej kwoty zadłużenia
umowy)
Zawarcie ugody (prowizja naliczana od kwoty pożyczki pozostałej do spłaty na dzień
10.
1,00%,min. 100,00 zł
od kwoty pożyczki
zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały czas trwania umowy)
Zawarcie umowy przystąpienia do długu (prowizja naliczana od kwoty pożyczki
11.
pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały
1,00%,min. 100,00 zł
od kwoty pożyczki
okres trwania umowy)
1) kwota płatna przez Pożyczkobiorcę za każde wysłane upomnienie/wezwanie (monit) do Pożyczkobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia pożyczki;
8.

TAB. 8 Kredyty hipoteczne
Lp.
1.

2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

Tryb pobierania

1)

Prowizja za udzielenie kredytu
1) Kredyty mieszkaniowy „Mój Dom”
2) Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
Wydanie promesy udzielenia kredytu 2)
Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem 3)
do 3 lat trwania Umowy kredytu
powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu
Prolongowanie terminu spłaty kredytu
do 3 m- cy

1,30%. ,min. 400,00 zł
1,80%. ,min. 400,00 zł
0,50%,min. 200,00 zł

od kwoty kredytu
od kwoty kredytu
od kwoty kredytu

max. 3,00%
0%

jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty

2,00% min. 300,00 zł

od kwoty prolongowanej

1

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

4.2
5
6.
7.
8.

powyżej 3 m- cy
Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
Sporządzenie historii rachunku kredytowego na wniosek Kredytobiorcy
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

9.

Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monit) 4)

10.

Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej
300,00 zł
za wniosek
Zawarcie umowy przejęcia długu (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty
1,00% ,min. 100,00 zł
od przejmowanej kwoty zadłużenia
na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania umowy)
Zawarcie ugody (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień zawarcia
1,00%, min. 100,00 zł
od kwoty kredytu
umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały czas trwania umowy)
Zawarcie umowy przystąpienia do długu (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej
1,00%,min. 100,00 zł
od kwoty kredytu
do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania
umowy)
Sporządzenie, na wniosek Klienta, oceny jego sytuacji ekonomiczno – finansowej (zdolności
100,00 zł
za ocenę
kredytowej)
Badanie wpisów w Księdze wieczystej nieruchomości
75,00 zł
za każde badanie
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 5)
100,00 zł
za każdą kontrolę
Przeprowadzenie kontroli inwestycji przed wypłatą transzy kredytu
200,00 zł
za każdą kontrolę
Skrócenie/ wydłużenie okresu kredytowania
0,50% min. 300,00 zł
od kwoty zadłużenia
prowizji nie pobiera się, w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli kwota kredytu jest wyższa niż kwota
refinansowania, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowanie. Nie dotyczy kredytu konsolidacyjnego;
prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie
kredytu;
prowizje pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego) w wysokości maksymalnie 3,00% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego, nie
więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Do
wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty kredytu hipotecznego. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa
spłata kredytu następuje ze względu na zwrot całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego;
kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie (monit) wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia kredytu;
pierwsza inspekcja 0 zł

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1)
2)
3)

4)
5)

3,00% min. 500,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
wg poniesionych
kosztów rzeczywistych

Tryb pobierania
od kwoty prolongowanej
za aneks
za zaświadczenie/ opinię
za dokument
od każdej kopii
za każde wysłane upomnienie/ wezwanie
(monit)

TAB. 9 Kredyt konsolidacyjny
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.
8.

Prowizja za udzielenie kredytu
Wydanie promesy udzielenia kredytu 1)
Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem 2)
do 3 lat trwania Umowy kredytu
powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu
Prolongowanie terminu spłaty kredytu
do 3 m- cy
powyżej 3 m- cy
Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
Sporządzenie historii rachunku kredytowego na wniosek Kredytobiorcy
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

9.

Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monit) 3)

10.

Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej
Sporządzenie, na wniosek Klienta, oceny jego sytuacji ekonomiczno – finansowej (zdolności
kredytowej)
Badanie wpisów w Księdze wieczystej nieruchomości
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 4)

11.
12.
13.
1)
2)

3)
4)

Stawka

Tryb pobierania

3,00%, min. 400,00 zł
0,50%,min. 200,00 zł

od kwoty kredytu
od kwoty kredytu

max. 3,00%
0%

jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty

2,00% min. 300,00 zł
3,00% min. 500,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
wg poniesionych kosztów
rzeczywistych

od kwoty prolongowanej
od kwoty prolongowanej
za aneks
za zaświadczenie/ opinię
za dokument
od każdej kopii
za każde wysłane upomnienie/ wezwanie
(monit)

300,00 zł

za wniosek

100,00 zł

za ocenę

75,00 zł
100,00 zł

za każde badanie
za każdą kontrolę

prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie
kredytu;
prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego) w wysokości maksymalnie 3,00% spłacanej kwoty kredytu
konsolidacyjnego, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu konsolidacyjnego w okresie roku od
dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty;
kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie (monit) wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia kredytu;
pierwsza inspekcja 0 zł

TAB. 10 Pozostałe kredyty
Lp.
1.
2.

Rodzaj usług (czynności)
Prowizja za udzielenie kredytu
1) Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
Spłata całości lub części kredytu przed terminem

Stawka
4,00%,min. 100,00 zł
2,00%

Tryb pobierania
od kwoty kredytu
od kwoty wcześniejszej spłaty

1

Lp.
3.
4.
5.

Rodzaj usług (czynności)

6.
7.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wydanie na wniosek Kredytobiorcy zaświadczeń o:
1) wysokości zadłużenia z tytułu kredytu
2) zabezpieczeniu kredytu
3) spłacie kredytu
4) innych zaświadczeń
Sporządzenie historii rachunku kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

8.

Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monit) 1)

9.
10.
11.
12.
13.

Stawka
5,00% ,min. 200,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
wg poniesionych
kosztów rzeczywistych

Tryb pobierania
od kwoty prolongowanej
za aneks

za zaświadczenie/ opinię
za dokument
od każdej kopii
za każde wysłane upomnienie/ wezwanie (monit)

Wydanie na wniosek uprawnionego odpisu umowy o kredyt bądź odpisu innych umów
30,00 zł
za każdy odpis
zabezpieczenia
Zawarcie umowy przejęcia długu (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do
spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania
1,00% ,min. 100,00 zł
od przejmowanej kwoty zadłużenia
umowy)
Zawarcie ugody (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień
1,00%,min. 100,00 zł
od kwoty kredytu
zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały czas trwania umowy)
Zawarcie umowy przystąpienia do długu (prowizja naliczana od kwoty kredytu
pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały
1,00%,min. 100,00 zł
od kwoty kredytu
okres trwania umowy)
Sporządzenie, na wniosek Klienta, oceny jego sytuacji ekonomiczno – finansowej
100,00 zł
za ocenę
(zdolności kredytowej)
1) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane upomnienie/wezwanie (monit) do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia kredytu,
2) pierwsza inspekcja 0,00 zł
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ROZDZIAŁ V. INNE USŁUGI

TAB. 11 Czynności kasowe
Lp.

Rodzaj usług (czynności)
1
2
3

Stawka

Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach
Wpłaty gotówkowe na rachunki Zakładu Energetycznego, PGNiG, opłat abonamentowych za
użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, telewizji
kablowej i satelitarnej, czynsz/ fundusz remontowy
Wpłaty gotówkowe dot. opłat za gospodarowanie odpadami

Tryb pobierania

0,70% ,min. 5,00 zł

od kwoty transakcji

1,99 zł

od transakcji

2,00 zł

od transakcji

TAB. 12 Usługi różne
Lp.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Rodzaj usług (czynności)
Wydanie na życzenie Klienta kopii umowy /rachunku, kredytu, stanu zabezpieczenia, inne/
Wydanie na życzenie Klienta opinii/ zaświadczeń o rachunku / środkach zgromadzonych na
rachunku
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową
uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa bankowego 1)
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji do Biura Informacji Kredytowej S.A.
wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed
terminem określonym w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu
dostosowawczego (art. 6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych –
Dz. U. z 2005 Nr 85, poz. 727
Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego
Przechowywanie depozytu 2)
1) duplikatu kluczy
2) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych

7.

8.
9.

Stawka

Tryb pobierania

30,00 zł

za dokument

50,00 zł

za dokument

50,00 zł

od transakcji

stawka za standardową
pojedynczą korektę danych wg
obowiązującego cennika BIK
S.A. + 30,00 zł

za dokument

50,00 zł

za depozyt

50,00 zł

miesięcznie za każdy depozyt
od dokumentu

50,00 zł

3) papierów wartościowych /bonów skarbowych, obligacji itp./
100,00 zł
4) innych rzeczy ruchomych
50,00 zł
za wykonana usługę
Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu
1) w kraju
5,00 zł
za stronę
2) za granicę
10,00 zł
Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta utraty blankietów czeków/ czeków lub dowodu
25,00 zł
za zastrzeżenie/ odwołanie
tożsamości w placówce Banku oraz innych bankach krajowych
Poszukiwanie rachunków- na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie 3)
25,00 zł
od zapytania
1)
opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego ;
2)
nie pobiera się opłaty za przechowywanie depozytu za miesiąc, w którym depozyt został złożony. Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu
udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy
publicznej.
3)
Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT.
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ROZDZIAŁ VI PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
TAB. 13 Kredyt hipoteczne w ofercie Banku do 21.07.2017 r. /włącznie/
Lp.
14.
1.1
1.2

Rodzaj usług (czynności)
Spłata całości lub części kredytu przed terminem
do 5 lat trwania Umowy kredytu
powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu

Stawka

Tryb pobierania
2%
0%

jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty

