BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻORACH
Obowiązuje od 01.12.2017r.

„Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe”
dla Klientów Indywidualnych
I.

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

1.
2.

Otwarcie rachunku (ROR, ROR Ekstra, ROR VIP, ROR Student, ROR Junior)
Prowadzenie rachunku (miesięcznie):
ROR:
- bez dostępu przez Internet
- z dostępem przez Internet
ROR Ekstra
- bez dostępu przez Internet
- z dostępem przez Internet
ROR VIP
- bez dostępu przez Internet
- z dostępem przez Internet
ROR Student
- bez dostępu przez Internet
- z dostępem przez Internet
ROR Junior

bez opłat
4,90 zł
7,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został zamknięty

3.
4.

Wpłata gotówkowa na rachunek
Wypłata gotówki z rachunku:

bez opłat
z ROR
z ROR Ekstra
z ROR VIP
z ROR Student
z ROR Junior

5.

6.

7.
8.
9.

Realizacja przelewu papierowego :
- na inny rachunek w BS w Żorach należący do Posiadacza/ Współposiadacza rachunku
(w tym dyspozycja ustna)
- na rachunek w BS w Żorach należący do innego Klienta
- na rachunek w innym banku:
z ROR
z ROR Ekstra
z ROR VIP
z ROR Student
z ROR Junior
- na rzecz ZUS z tytułu składek
- w systemie SORBNET
Realizacja przelewu przez system internetowy IB:
- na rachunek w BS w Żorach
- na rachunek w innym banku:
z ROR
z ROR Ekstra
z ROR VIP
z ROR Student
z ROR Junior
- w systemie SORBNET
- w systemie BlueCash (przelew natychmiastowy)
Realizacja zlecenia stałego - każdorazowo oraz od odwołania i aktualizacji
Polecenie zapłaty – każdorazowo oraz od odwołania i aktualizacji
Za potwierdzenie stanu środków na rachunku oszczędnościowym klienta Banu będącego
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0,00 zł
12,00 zł
10,00 zł
6,00 zł
0,00 zł
bez opłat
1,00 zł
2,00 zł
12,00 zł
10,00 zł
6,00 zł
1,00 zł
4,00 zł
20,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
20,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

1.
2.
3.
4.
5.
III.

uczestnikiem „Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków
gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie
w zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.”
Dokonanie operacji w zastępczej obsłudze ROR od klienta Banku będącego uczestnikiem
„Porozumienia w sprawie wzajemnego dokonywania zastępczej obsługi obrotu
oszczędnościowego”
Likwidacja rachunku
RACHUNEK
II.
OSZCZĘDNOŚCIOWY
1. SKARBONKA
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Wpłata gotówkowa na rachunek
Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z rachunku (przelew papierowy, dyspozycja ustna)
- Klienta posiadającego w BS w Żorach ROR lub RB
- dla Pełnomocnika ROR Junior
- dla pozostałych Klientów
- na rachunek lokaty terminowej
Realizacja przelewów poprzez przez system internetowy IB:
w systemie Elixir
w systemie SORBNET
w systemie BlueCash
Likwidacja rachunku
2. MOJA FORTUNA
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Wpłata gotówkowa na rachunek
Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z rachunku (przelew papierowy, dyspozycja ustna)
Likwidacja rachunku
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY IKE-BS

1.

Opłata pobierana w przypadku wypowiedzenia przez Posiadacza rachunku
IKE-BS umowy przed upływem jednego roku

10.

11.
II.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Uwaga: opłat nie pobiera się od wpłat dobrowolnych na cele charytatywne

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Realizacja wpłaty gotówkowej na rzecz ZUS z tytułu składek
Zmiana wzorów podpisów
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku:
- o ustanowieniu pełnomocnika do rozporządzenia wskazanym rachunkiem
- o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzenia wskazanym rachunkiem
Wydanie czeku za 1 szt.
Potwierdzenie czeku – od każdego czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (bez względu na ilość utraconych czeków)
Inkaso czeku
Wyciąg bankowy
- odbierany w banku lub przesyłany drogą pocztową listem zwykłym raz w miesiącu lub
udostępniany w systemie IB
- przesyłany drogą pocztową częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę
- sporządzenie odpisu wyciągu
- sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
Wydanie zaświadczenia dot. prowadzonego rachunku bankowego
Udzielenie na hasło telefonicznej informacji
Pakiet systemu ASI (Automatyczny System Informacyjny SMS)
- opłata za Pakiet, miesięcznie:
Uwaga: w ramach Pakietu Klient otrzyma maksymalnie 20 powiadomień SMS o zmianie limitu rachunku.
Pula 20 powiadomień SMS dostępna jest w danym cyklu rozliczeniowym, a niewykorzystane
powiadomienia nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. Po wykorzystaniu puli 20 powiadomień
SMS w danym cyklu rozliczeniowym, możliwe jest, za dodatkową opłatą otrzymywanie kolejnych
powiadomień SMS.

- opłata za każdy SMS po wykorzystaniu limitu dostępnego w ramach Pakietu:
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0,50%
min. 2,50 zł
bez opłat

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
8,00 zł
0,00 zł
4,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Wysokość odsetek
naliczonych za pierwsze
pół roku oszczędzania

IV. DODATKOWE CZYNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKU
1.
Realizacja wpłaty gotówkowej na rachunek w innym banku lub zwrot wpłaty gotówkowej
z innego banku z winy klienta.
2.
3.
4.

10,00 zł

0,50%
min. 2,90 zł
max. 50,00 zł
4,00 zł
20,00 zł
bez opłat
10,00 zł
1,00 zł
10,00 zł
20,00 zł (w tym VAT)
15,00 zł
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł (w tym VAT)
5,00 zł (w tym VAT)
30,00 zł (w tym VAT)
bez opłat

5,00 zł
0,25 zł

13.
14.
15.

Zmiana warunków umowy na życzenie klienta
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
(opłata pobierana po całkowitej realizacji każdego tytułu)
Ustanowienie przez Klienta pełnomocnictwa do rachunku dla innej instytucji finansowej

Wysłanie upomnienia o spłatę zaległości (w tym zaległej prowizji)
Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek
17.
śmierci – odwołanie lub zmiana dyspozycji
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE
V. A`VISTA DLA PKZP, SKO, RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Opłaty pobierane zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe”
dla Klientów Instytucjonalnych
VI. WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY TERMINOWE
1.
Wydawanie zaświadczeń o stanie oszczędności
2.
Za zerwanie „Lokaty Ekstra” z dzienną kapitalizacją przed upływem okresu umownego
Uwaga: Kwota pobranej prowizji pomniejsza kwotę środków zgromadzonych na rachunku.

4.
5.
6.

100,00 zł (w tym VAT)

Uwaga: (nie dotyczy współpracy BS z inną instytucją w ramach konsorcjum bankowego)

16.

3.

50,00 zł
60,00 zł (w tym VAT)

Obsługa książeczek oszczędnościowych:
- przyjęcie zgłoszenia utracie książeczki
- wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej
- umorzenie utraconej książeczki
- przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)
- zastrzeżenie wypłat z książeczki oszczędnościowej obiegowej poza BS prowadzący
rachunek
Ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki bądź numeru książeczki
Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek
śmierci – odwołanie lub zmiana dyspozycji
Likwidacja książeczki oszcz. a’vista i lokaty terminowej (zlikwidowanej w terminie)
Uwaga: Nie dotyczy lokat, do których nie wydano książeczki oszczędnościowej

20,00 zł
30,00 zł

20,00 zł (w tym VAT)
90% odsetek
naliczonych w
okresie do dnia
poprzedzającego
wypłatę z rachunku
włącznie - pomniejszonych o kwoty
pobranego podatku

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
300,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
2,50 zł

Dokonanie blokady wkładów oszczędnościowych z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego
50,00 zł (w tym VAT)
przez inny bank
Sporządzanie symulacji o wysokości premii gwarancyjnej i wydanie zaświadczenia
8.
30,00 zł (w tym VAT)
o stanie r-ku z tytułu posiadania książeczki mieszkaniowej
VII. KREDYTY W ZŁOTYCH
1.
Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego
0,00 zł
2.
Prowizja od kwoty udzielonego kredytu:
1) Odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
1,0%
2) Ekstra
3,0%
3) Zielonego
- dla posiadaczy ROR
1,0%
- dla pozostałych klientów
2,0%
4) Na cele mieszkaniowe „DOMATOR MAX”
2,0%
min. 400 zł
5) Hipotecznego kredytu konsumpcyjnego
2,0%
min. 500 zł
6) Kredyt gotówkowy
2,0%
7) Wygodnego
- dla posiadaczy ROR lub RB
3,0%
- dla pozostałych klientów
5,0%
8) Auto-BS
5,0%
9) z dotacją NFOŚiGW
3,5%
10) Kredytu na piątkę
5,0%
11) Kredytu konsolidacyjnego
3,0%
min. 500 zł
12) Kredyt Letni
- dla posiadaczy ROR lub RB
2,0%
- dla pozostałych klientów
3,0%
7.

3

(Uwaga: począwszy od 2014 roku Kredyt udzielany w okresie od 01 czerwca do 30 września)
13) Dobry Kredyt
- dla posiadaczy ROR lub RB (min. od 3 m-cy)
2,0%
- dla pozostałych klientów
3,0%
14) Okolicznościowy
- dla posiadaczy ROR lub RB ( min. od 3 m-cy)
2,0%
- dla pozostałych klientów
4,0%
2.
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części – od kwoty prolongowanej
1,0%
min. 50,00 zł
3.
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy – za aneks (nie
50,00 zł
dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu)
4.
Prowizja od wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu (jednorazowo)
0,0%
VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW
KREDYTOWYCH
1. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (jednorazowo)
0,00 zł
2. Sporządzenie umowy (aneksu do umowy) przewłaszczenia, zastawu, cesji
10,00 zł
należności,
cesji polisy ubezpieczeniowej, blokady środków stanowiących zabezpieczenie
kredytu,
wniosku o wpis hipoteki
3. Sporządzenie pełnomocnictwa do ROR
10,00 zł
4. Obsługa weksla
15,00 zł
5. Zabezpieczenie kredytu depozytem
20,00 zł
6. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej
300,00 zł (w tym VAT)
(jednorazowo)
7. Wydanie opinii dot. zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy
200,00 zł (w tym VAT)
(jednorazowo)
8. Wydanie opinii dot. spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)
200,00 zł (w tym VAT)
9. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
50,00 zł (w tym VAT)
(jednorazowo)
10. Przeprowadzanie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 100,00 zł (w tym VAT)
(pierwsza inspekcja 0,00 zł)
11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)
10,00 zł
12. Sporządzanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)
20,00 zł (w tym VAT)
13. Wysłanie upomnienia/wezwań o spłatę kredytu bądź raty – za każdy monit
0,00 zł
według kosztów
14. Inne czynności związane z obsługą kredytu dokonywane na wniosek Kredytobiorcy
rzeczywistych
15. Zawiadomienie Wystawcy zabezpieczenia kredytu (nie będącego Kredytobiorcą lub
0,00 zł
Poręczycielem) o powstaniu zaległości w spłacie w/w kredytu
IX. DODATKOWE CZYNNOŚCI
1.
Wynajem skrytek sejfowych
- za 1 dzień
3,50 zł
- za 1 miesiąc
30,00 zł
- za 6 miesięcy
150,00 zł
- za 1 rok
250,00 zł
Uwaga: Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT

2.
3.
4.
5.
6.

(w tym VAT)

Wymiany bilonu
1,0% min. 10 zł
Uwaga: prowizji nie pobiera się od kościołów oraz instytucji pożytku publicznego
Płatność kartą lub wypłata gotówki za pomocą terminala EFT-POS
bez opłat
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby
10,00 zł (w tym VAT)
będącej Klientem BS w Żorach
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby
25,00 zł (w tym VAT)
nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem BS w Żorach
Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie 25,00 zł (w tym VAT)
Uwaga: Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej.
Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT

7.

X.

1.

Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według kosztów min. 30,00 zł
rzeczywistych lub według indywidualnych ustaleń z Klientem w podanych granicach,
max. 100,00 zł
(w tym VAT)
bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobierania
ZAŁĄCZNIKI
OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART DEBETOWYCH
Załącznik nr 1
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OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART KREDYTOWYCH
Załącznik nr 2
OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DEWIZOWĄ
Załącznik nr 3
OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO RACHUNKU
4.
BANKOWEGO PRZEZ SYSTEM INTERNETOWY IB, W TYM POPRZEZ SERWIS
Załącznik nr 4
MB (przez urządzenie mobilne)
5.
OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART PRZEDPŁACONYCH
Załącznik nr 5
OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM I OBSŁUGĄ KARTY
6.
Załącznik nr 6
DEBETOWEJ VISA EURO
Uwaga: Zarząd Banku w szczególnych przypadkach może odstąpić od stawek opłat i prowizji określonych
w „Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe” oraz w załącznikach do tej taryfy.
2.
3.

Załącznik nr 1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART DEBETOWYCH
Wydanie nowej karty / Wznowienie karty
0,00 zł
Wydanie duplikatu karty
10,00 zł
Opłata miesięczna za posiadanie karty do rachunku:
ROR, ROR Student, ROR Junior
2,90 zł
ROR Ekstra – jeżeli wartość miesięczna transakcji bezgotówkowych wynosi:
- co najmniej 800 zł
0,00 zł
- mniej niż 800 zł
12,00 zł
ROR VIP – jeżeli wartość miesięczna transakcji bezgotówkowych wynosi:
- co najmniej 2.500 zł
0,00 zł
- mniej niż 2.500 zł
10,00 zł
Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju
0,00 zł
Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych za granicą 1)
0,00 zł
Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS SA i innych banków
0,00 zł
krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 2)
Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju
4,00 zł
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 1)
2,00% min. 10zł
Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju
5,00 zł
Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 1)
2,00% min. 10zł
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 3)
0,00 zł
Rozpatrzenie reklamacji
0,00 zł
Zastrzeżenie karty
0,00 zł
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez
niego wskazany
3,00 zł
Zmiana danych Użytkownika karty
3,00 zł
Zmiana limitów na karcie
0,00 zł
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
8,00 zł
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
1 000,00 zł
Wydanie karty w trybie ekspresowym
49,00 zł
Cash back
2,00 zł

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3%
wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku
bankowego.
2)
Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
3)
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
1)

Załącznik nr 2

1.

2.

3.

OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM I OBSŁUGĄ KART
KREDYTOWYCH
Wydanie nowej karty / Wznowienie karty
Opłata roczna za obsługę karty VISA Credit, pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli
w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających
rachunek karty wynosi:
a) mniej niż 6.000,00 zł
b) co najmniej 6.000,00 zł
Opłata roczna za obsługę karty VISA Gold, pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli
w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających
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0,00 zł

54,00 zł
0,00 zł

rachunek karty wynosi:
a) mniej niż 25.000,00 zł
b) co najmniej 25.000,00 zł
4. Wydanie dodatkowej karty
Obsługa dodatkowej karty (opłata pobierana jednorazowo):
5.
a) VISA Credit
b) VISA Gold
Wydanie duplikatu karty:
6.
a) VISA Credit
b) VISA Gold
7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę
8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty.
9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty
10. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju
11. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych za granicą 1)
12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju.
13. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasie banku za granicą 1)
14. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2)
15. Rozpatrzenie reklamacji.
16. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji.
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego
17.
wskazany.
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max ostatnie 10 transakcji) w bankomatach
18.
świadczących taką usługę
19. Zmiana danych Użytkownika karty.
20. Zmiana limitów na karcie
21. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
22. Obsługa nieterminowej spłaty 3)
23. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 4)

150,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
3,00%
min. 5,00 zł
2,00%
min. 20,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
3,00%
min. 40,00 zł

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3%
wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku
bankowego.
2)
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
3)
Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową.
4)
Miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego.
1)

Załącznik nr 3
I.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
II.
1.

2.

OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DEWIZOWĄ
PODSTAWOWE OPŁATY I PROWIZJE RACHUNKU WALUTOWEGO DLA
OSÓB FIZYCZNYCH
Otwarcie rachunku walutowego
Prowadzenie rachunku walutowego (miesięcznie)
Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonywana w PLN
Prowizja od przelewów składanych:
- na rachunki prowadzone w BS w Żorach
- na rachunki prowadzone w innych bankach
Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w PLN
Wyciąg bankowy
Udzielenie na hasło telefoniczne informacji (miesięcznie)
Likwidacja rachunku
PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM
Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1), otrzymywanych z banków
krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe
a) przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR
b) przelewy SEPA2)
c) polecenia wypłaty3) z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”
Zwrot nie podjętej kwoty przekazu
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bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
2,50 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

5,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
0,15%

3.

Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
Klienta4)

4.

Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:
a) przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS
b) przelewy SEPA2)
c) polecenia wypłaty3), 5)

5.

Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 6):
a) w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”

6.
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta
7.

8.
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń
wypłaty7):
a) przy kwotach nie przekraczających 5.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie
wymienialnej,
b) przy kwotach przekraczających 5.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie
wymienialnej,
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu

min. 20,00 zł,
max. 100,00 zł
85,00 zł (w tym VAT)
+ koszty
banków trzecich
15,00 zł
15,00 zł
0,15%
min. 20,00 zł,
max. 100,00 zł
100,00 zł
85,00 zł (w tym VAT)
+ koszty
banków trzecich
50,00 zł
80,00 zł
10,00 zł (w tym VAT)

Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty i przelew SEPA.
Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii,
Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:
 waluta transakcji EUR;
 zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN;
 koszty „SHA”;
 tryb realizacji standardowy;
 nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).
Polecenie wypłaty - instrukcja płatnicza, nie spełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku
krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polecająca dokonanie przelewu
określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej
„OUR”.
Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4c).
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.

Załącznik nr 4
OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO RACHUNKÓW BANKOWYCH PRZEZ
SYSTEM INTERNETOWY IB, W TYM POPRZEZ SERWIS MB (przez urządzenie mobilne)
Opłata za każdorazowe wydanie do rachunku dedykowanego urządzenia „klucza
99,00 zł
1.
sprzętowego” (Token Televox) wraz z wygenerowaniem oraz umieszczeniem na ww. nośniku
klucza prywatnego.
Opłata za każdorazowe wydanie do rachunku urządzenia PenDrive USB wraz z
2.
wygenerowaniem oraz umieszczeniem na ww. nośniku klucza prywatnego.
49,00 zł
Opłata za każdorazowe wygenerowanie klucza prywatnego oraz umieszczenie go na
3.
posiadanym przez Klienta elektronicznym nośniku danych, akceptowanym przez Bank;
5,00 zł
Uwaga: okres ważności wygenerowanego klucza - 2 lata.

4.

5.

Opłata za uruchomienie autoryzacji za pomocą kodów SMS

10,00 zł

Uwaga: okres ważności - 2 lata.

Opłata za:
- zablokowanie dostępu do usługi internetowego dostępu do rachunku bankowego,
- odblokowanie dostępu do usługi internetowego dostępu do rachunku bankowego
- ponowne generowanie loginu z hasłem do usługi internetowego dostępu do rachunku
bankowego

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

Uwaga: operacje wykonywane na wniosek Klienta

6.

Wydanie potwierdzenia zlecenia zrealizowanego przez internetowy kanał dostępu do
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5,00 zł

rachunku bankowego
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym zarówno z rachunków w PLN jak i walutach obcych. Opłaty wg
Załącznika nr 3 do niniejszej „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe” - Rozdział II
Wstrzymanie, anulowanie realizacji każdego podpisanego zlecenia przesłanego do Banku na
2,00 zł
życzenie Klienta.

7.

Uwaga: wstrzymanie, anulowanie realizacji podpisanego zlecenie możliwe jest jedynie w przypadku, kiedy zlecenie
nie zostało jeszcze wysłane z Banku do KIR (dla Elixir) lub NBP (dla Sorbnet ).
Wstrzymanie, anulowanie realizacji podpisanego zlecenie nie możliwe jest dla zleceń typu BlueCash,
doładowań telefonów komórkowych;
Wstrzymanie, anulowanie realizacji podpisanego zlecenia na podstawie rozmowy telefonicznej wymaga
pisemnego potwierdzenia dostarczonego do Banku w tym samym dniu w formie faksu lub wydruku
zaopatrzonego w podpisy zgodne z kartą wzorów podpisów osób upoważnionych do składania dyspozycji na
rachunku, którego zlecenie dotyczy.

8.

9.
10.

Wizyta na życzenie Klienta w Jego siedzibie, dotyczącą instalacji, reinstalacji, konfiguracji,
instruktażu systemu IB – każdorazowo
Przesłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do Użytkownika systemu bankowości
internetowej, każdorazowo:

125,00 zł
(w tym VAT)

0,00 zł

Załącznik nr 5
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1)

OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART PRZEDPŁACONCYH
Wydanie karty
Opłata miesięczna za obsługę karty
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą – od transakcji:
a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS
zgodnie z zawartymi umowami 1)
b) w pozostałych bankomatach w kraju
c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą
d) w punktach akceptujących kartę w kraju
e) w punktach akceptujących kartę za granicą
f) w placówkach Poczty Polskiej
Zasilenie środków na rachunek karty
Zmiana kodu PIN w bankomacie 1)
Sprawdzenie salda we wskazanych bankomatach Grupy BPS1)
Wypłata środków przechowywanych na rachunku karty – od zlecenia
Usługa Cash back – od transakcji
Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową – za przesyłkę

15,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
2,00 zł
5,00 zł

Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.

Załącznik nr 6

1.
2.
3.
4.
5.

6.

OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM I OBSŁUGĄ KARTY
DEBETOWEJ VISA EURO
Wydanie nowej karty/Wznowienie
Wydanie duplikatu karty2
Opłata miesięczna za obsługę karty
Transakcje bezgotówkowe 3
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 3:

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach
POS zgodnie z zawartymi umowami 4

w innych bankomatach w kraju

w bankomatach akceptujących kartę za granicą

w punktach akceptujących kartę w kraju

w punktach akceptujących kartę za granicą

w placówkach Poczty Polskiej
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo
8

0 EUR
5 EUR
1 EUR
0 EUR

0 EUR
3% min. 1,5 EUR
3% min. 2,5 EUR
3% min. 2,5 EUR
3% min. 2,5 EUR
3% min. 2,5 EUR
0 EUR

7.
8.
9.
1.
2.
3.

4.
5.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta
Telefoniczne odblokowanie kodu PIN
Sprawdzanie salda w bankomacie 5

2,5 EUR
0 EUR
0 EUR

Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę.
Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest
dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w
walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN.
Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
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