Załącznik do Uchwały Nr 37/2022 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach z dnia 09 marca 2022 roku

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W CHOJNICACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Obowiązuje od 16 marca 2022 r.

Opracowali: – Kierownik Zespołu Rachunków i Operacji Bankowych
– Kierownik Zespołu Kredytów

Akceptacja:
1. Barbara Pawlak - Członek Zarządu
2. Natalia Dalecka - Stanowisko ds. ryzyka braku zgodności

Chojnice, marze 2022 r.
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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
1.

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

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.

4.

Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.

5.

Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również
kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane
w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.

6.

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.

7.

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.

8.

Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze
środków Banku Spółdzielczego w Chojnicach. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na
podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy w Chojnicach z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank
Gospodarstwa Krajowego , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty
określone w niniejszej Taryfie.

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. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z indywidualnych umów zawieranych z
Bankiem.
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RACHUNKI
TAB. 1 Konta osobiste
Stawka
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania
Konto ROR 1)

1.

Prowadzenie rachunku
płatniczego 2),

miesięcznie

Konto 500+
1),3)

Konto
INDEKS 1),4)

Konto
NASTOLATEK
oraz Konto
poniżej
13 rż 1),5)

PRP 21)

7 zł

5 zł

1 zł

1 zł

0 zł

2. Elektroniczne kanały dostępu:
2.1 Usługa bankowości elektronicznej:
2.1.1 dostęp do systemu

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2.1.2 użytkowanie

miesięcznie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

miesięcznie
zbiorczo za każdy
powyżej 10 sztuk
sms wysłany przez
Bank

0, 30 zł

0, 30 zł

0, 30 zł

0, 30 zł

0, 30 zł

jednorazowo

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

2.2.1 dostęp do usługi

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2.2.2 użytkowanie

miesięcznie

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

jednorazowo

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

2.3.1 dostęp do usługi

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2.3.2 użytkowanie

miesięcznie

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

2.3.3 zmiana hasła

jednorazowo

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

3.1 wpłata gotówki

za wpłatę

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

3.2 wypłata gotówki 7)

za wypłatę

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

wysłanie hasła startowego
za pomocą sms
wysłanie kolejnego hasła
2.1.4 (utraconego z winy klienta)
za pomocą sms
odblokowanie lub
2.1.5
zablokowanie dostępu
zmiana numeru telefonu do
2.1.6
powiadomień sms
2.1.3

2.1.7 powiadamianie SMS 6)

zmiana limitów operacji na
2.1.8 niestandardowe na wniosek
klienta

jednorazowo

2.2 Usługa SMS

2.2.3

zmiana numeru telefonu dla
usługi

2.3 Telefoniczna usługa na hasło

3. Wpłaty i wypłaty

4. Polecenie przelewu
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Stawka
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania
Konto ROR 1)

Konto 500+
1),3)

Konto
INDEKS 1),4)

Konto
NASTOLATEK
oraz Konto
poniżej
13 rż 1),5)

PRP 21)

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego:
4.1.1 w placówce Banku
4.1.2

w systemie bankowości
internetowej/ mobilnej

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł 17) / 5 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

0 zł 17) / 7 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

0 zł 17)/ 1 zł

za przelew

4.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR) 8):
w placówce Banku na
4.2.1 formularzu przygotowanym
przez klienta
w placówce Banku na
4.2.2 formularzu wydrukowanym
z systemu bankowego 23)
w systemie bankowości
4.2.3
internetowej/ mobilnej

za przelew

4.3 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 9):
w placówce Banku na
4.3.1 formularzu przygotowanym
przez klienta
w placówce Banku na
4.3.2 formularzu wydrukowanym
z systemu bankowego 23)
w systemie bankowości
4.3.3
internetowej/ mobilnej

za przelew

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

17 zł

17 zł

17 zł

17 zł

17 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

60 zł

60 zł

60 zł

60 zł

60 zł

4.4 Polecenie przelewu w systemie SORBNET
4.4.1

w placówce Banku

za przelew

4.5 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Blue Cash 9):
w placówce Banku na
4.5.1 formularzu przygotowanym
przez klienta
w placówce Banku na
4.5.2 formularzu wydrukowanym
z systemu bankowego 23)
systemie bankowości
4.5.3
internetowej/ mobilnej

za przelew

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

17 zł

17 zł

17 zł

17 zł

17 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł 17) / 5 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

0 zł 17) / 7 zł

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

5. Polecenie przelewu SEPA
5.1 w placówce Banku:
5.1.1 do banków krajowych
do banków zagranicznych na
5.1.2 formularzu przygotowanym
przez klienta
do banków zagranicznych na
5.1.3. formularzu wydrukowanym
z systemu bankowego 23)
6.

za przelew

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 10)

6.1 w placówce Banku

za przelew

50 zł
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Stawka
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania
Konto ROR 1)

Konto 500+
1),3)

Konto
INDEKS 1),4)

Konto
NASTOLATEK
oraz Konto
poniżej
13 rż 1),5)

PRP 21)

7. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty 10)
7.1 w placówce Banku

za przelew

0,25% min. 40
zł, max. 400 zł

0,25% min. 40
zł, max. 400 zł

0,25% min. 40
zł, max. 400 zł

0,25% min. 40
zł, max. 400 zł

0,25% min. 40
zł, max. 400 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

8. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:
8.1 z banków krajowych
z banków zagranicznych w
ramach EOG w walucie EUR
z banków zagranicznych w
8.3 ramach EOG w walucie innej
niż EUR
z banków zagranicznych
8.4
spoza EOG
8.2

od otrzymanego
przelewu

9. Dodatkowe opłaty związane z rozliczeniami walutowymi:
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
10.

Zwrot niepodjętej kwoty
przekazu na wniosek Klienta
(opłata pobierana ze
zwracanej kwoty)
Zlecenie poszukiwania
polecenia
przelewu/postępowanie
wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta 11)
Realizacja polecenia
przelewu w trybie
niestandardowym („pilnym”)
dostępna w EUR, USD, GBP,
PLN
Realizacja polecenia
przelewu z opcją kosztową
OUR
Zmiany/korekty/odwołania
zrealizowanego polecenia
przelewu, wykonane na
zlecenie Klienta
Opłata za obsługę
zagranicznego świadczenia
emerytalnego i rentowego
Opłata za przewalutowanie
(pobierana od transakcji
realizowanych w innej
walucie niż waluta rachunku)
Zlecenie stałe

od transakcji

0,15% min. 20
zł, max. 100 zł

0,15% min. 20
zł, max. 100 zł

0,15% min. 20
zł, max. 100 zł

0,15% min. 20
zł, max. 100 zł

0,15% min. 20
zł, max. 100 zł

za zlecenie

75 zł + koszty
banków
trzecich

75 zł + koszty
banków
trzecich

75 zł + koszty
banków
trzecich

75 zł + koszty
banków
trzecich

75 zł + koszty
banków
trzecich

od transakcji

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

za przelew

80 zł

80 zł

80 zł

80 zł

80 zł

od transakcji

75 zł + koszty
banków
trzecich

75 zł + koszty
banków
trzecich

75 zł + koszty
banków
trzecich

75 zł + koszty
banków
trzecich

75 zł + koszty
banków
trzecich

od otrzymanego
przelewu

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

10.1 rejestracja zlecenia stałego:
10.1.2 w placówce Banku
10.1.3

za zlecenie

w systemie bankowości
internetowej/ mobilnej

10.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego:
10.2.1 w placówce Banku
10.2.2

w systemie bankowości
internetowej/ mobilnej

za zlecenie
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Stawka
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania
Konto ROR 1)

Konto 500+
1),3)

Konto
INDEKS 1),4)

Konto
NASTOLATEK
oraz Konto
poniżej
13 rż 1),5)

PRP 21)

10.3 realizacja zlecenia stałego:
w placówce Banku na
rachunki wewnętrzne
w placówce Banku na
10.3.2 rachunki w innym banku
krajowym
w systemie bankowości
10.3.3 internetowej/ mobilnej na
rachunki wewnętrzne
w systemie bankowości
internetowej/ mobilnej na
10.3.4
rachunki w innym banku
krajowym
10.3.1

za zlecenie

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł 17)/ 5 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

0 zł 17)/ 1 zł

9 zł

9 zł

9 zł

9 zł

9 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

0 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

0 zł

11. Polecenie zapłaty
11.1
11.2
11.3
12.
12.1

Rejestracja polecenia zapłaty
w placówce Banku
Modyfikacja/ odwołanie
za zlecenie
polecenia zapłaty
Odmowa realizacja z
powodu braku środków
Karty debetowe 12):
VISA Classic Debetowa, VISA payWave,
Wydanie/wznowienie karty
płatniczej debetowej

12.2 Wydanie duplikatu karty 13)
12.3

jednorazowo

Wydanie nowej karty w
miejsce karty zastrzeżonej 13)

12.4 Obsługa karty debetowej 2)

miesięcznie

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

0 zł

Krajowe i zagraniczne, w tym
transgraniczne transakcje
12.5 płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności
bezgotówkowych

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0,3%, min. 6 zł

0,3%, min. 6 zł

0,3%, min. 6 zł

0,3%, min. 6 zł

0 zł 18)/ 0,3%,
min. 6 zł

12.6 Wypłaty gotówki:

12.6.1

12.6.2

12.6.3

12.6.4

we wskazanych
bankomatach Grupy BPS i
innych bankach krajowych
oraz terminalach POS
zgodnie z zawartymi
umowami 14)
w innych bankomatach w
kraju
zagraniczne, w tym
transgraniczne transakcje
płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności
gotówkowych w ramach
EOG w walucie obcej
w punktach akceptujących
kartę w kraju

od transakcji

3%, min. 10 zł

3%, min. 10 zł

3%, min. 10 zł

3%, min. 10 zł

3%, min. 10 zł
(wypłaty
możliwe
jedynie w
ramach EOG)

0,3%, min. 6 zł

0,3%, min. 6 zł

0,3%, min. 6 zł

0,3%, min. 6 zł

0,3%, min. 6 zł
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Stawka
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania
Konto ROR 1)

12.6.5

w punktach akceptujących
kartę za granicą
w placówkach Poczty
Polskiej
Awaryjna wypłata gotówki
za granicą po utracie karty
Sprawdzanie salda w
bankomacie 15)
Generowanie i wysyłka
pierwszego PIN
Powtórne generowanie i
wysyłka PIN na wniosek
Klienta
Telefoniczne odblokowanie
numeru PIN na wniosek
Użytkownika
Zmiana danych Użytkownika
karty
Czasowe
zablokowanie/odblokowanie
karty

Konto 500+
1),3)

Konto
INDEKS 1),4)

Konto
NASTOLATEK
oraz Konto
poniżej
13 rż 1),5)

PRP 21)

3%, min. 10 zł

3%, min. 10 zł

3%, min. 10 zł

3%, min. 10 zł

3%, min. 10 zł

0,3%, min. 6 zł

0,3%, min. 6 zł

0,3%, min. 6 zł

0,3%, min. 6 zł

0,3%, min. 6 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

0 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

-

jednorazowo

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

12.13 Zmiana limitów na karcie

od zmiany

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

12.14 Pakiet Bezpieczna Karta

miesięcznie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

12.15 Zmiana PIN w bankomacie

od zmiany

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

za wyciąg

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

za dokument

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

za wyciąg

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

za dokument

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

12.6.6
12.6.7
12.7
12.8
12.9

12.10
12.11
12.12

jednorazowo

od transakcji

13. Wyciąg z rachunku bankowego:
13.1

wyciąg miesięczny wysłany
pocztą elektroniczną

13.2 wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym:
dla Klientów nie
13.2.1 korzystających z Bankowości
Internetowej
dla korzystających z
13.2.2
Bankowości Internetowej
duplikat wyciągu
13.3 miesięcznego w placówce
Banku 16)
Sporządzenie kopii dowodu
13.4 księgowego/ potwierdzenia
realizacji przekazu 16)
Sporządzenie dodatkowych
13.5 wyciągów za okres powyżej
3 miesięcy 16)
Przyjęcie, zmiana lub
odwołanie dyspozycji
Posiadacza rachunku w
14. sprawie przeznaczenia
środków zgromadzonych na
rachunku na wypadek jego
śmierci

jednorazowo
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Stawka
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania
Konto ROR 1)

15.

16.

17.

18.

19.

1),3)

Konto
INDEKS 1),4)

PRP 21)

Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów oraz innych zobowiązań
– za każdą zawartą umowę:

15.1 z Bankiem
15.2

Konto 500+

Konto
NASTOLATEK
oraz Konto
poniżej
13 rż 1),5)

z innymi bankami
i instytucjami
Zmiana rodzaju rachunku z
zachowaniem numeru
rachunku 19)
Dokonanie zmiany w
umowie np. zmiana wzoru
podpisu, zmiana strony
umowy, zmiana osób
upoważnionych do
dysponowania rach. itp.
Usunięcie polecenia
przelewu przed realizacją na
wniosek klienta 22)
Wypłata środków z tytułu
realizacji zapisu na wypadek
śmierci lub spadkobrania

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

jednorazowo

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

0 zł

jednorazowo

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

za każdy przelew

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

od każdego
zapisobiorcy lub
spadkobiorcy

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

jednorazowo

20. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym 20)
za każdy miesiąc roku
bieżącego
za każdy miesiąc roku
20.2
poprzedniego
20.1

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

jednorazowo

21. Wypowiedzenie Umowy / Likwidacja rachunku
21.1 przez Klienta lub przez Bank
21.2
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

przez Klienta w terminie 6
miesięcy od jej zawarcia

jednorazowo

W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.
Opłata za prowadzenie konta i obsługę karty pobierana jest po 20 dniu miesiąca za miesiąc, którego dotyczy. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym
konto zostało otwarte.
Warunkiem otwarcia rachunku jest deklaracja Klienta dotycząca przekazywania wpływu z tytułu świadczenia 500+.
Warunkiem otwarcia rachunku jest okazanie ważnej legitymacji szkoły średniej lub wyższej. Rachunek może być prowadzony zł do czasu ukończenia
przez Posiadacza rachunku 26 roku życia. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Posiadacz ukończy 26 rok życia rachunek zostanie
automatycznie przekształcony na konto ROR i pobierana będzie opłata za prowadzenie zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji obowiązującą dla konta
ROR od miesiąca następującego.
Konto NASTOLATEK jest otwierane również dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych, a
konto poniżej 13 rż dla osób całkowicie
ubezwłasnowolnionych.
Opłata za Powiadomienia SMS pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu kalendarzowym powiadomienia, na wskazany przez
Posiadacza rachunku numer telefonu, ostatniego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego.
Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować w placówce Banku poprzez złożenie formularza „Zgłoszenie notyfikacji wypłaty
gotówkowej”, co najmniej 3 dni robocze do godz. 10:00 przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,3% min. 50 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej
placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki
awizowaną. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 50 zł
kwoty awizowanej.
Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank
w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.
Maksymalna kwota oraz limit dzienny ilości wykonywanych sztuk wynosi odpowiednio dla przelewów Express ELIXIR 20 000 zł i 5 szt., a dla przelewów
Blue Cash 5 000 zł i 10 szt.
Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9 w przypadku opcji kosztowej „OUR”.
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
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12)

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu
własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.
Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku BPS S.A. www.bankbps.pl.
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
Na życzenie Klienta.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe
transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu
kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki
za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu
kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.
Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego, w przypadku
zamiany rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych lub oszczędnościowych wycofanych z oferty lub dokonania zmiany wynikającej z dostosowania
do przepisów obecnie obowiązujących w Banku.
Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r.
PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy.
Możliwe do zrealizowania w przypadku kiedy dyspozycja została przyjęta przed wysłaniem sesji rozliczeniowej
Opłata pobierana jest w dwóch kwotach: 1. Automatycznie, jak za przelew złożony na formularzu przygotowanym przez Klienta i uzależniona od
sposobu jego realizacji, 2. dodatkowo 2 zł za wydruk przelewu z systemu bankowego.

13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)

20)
21)
22)
23)

TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe
Stawka
Lp.

1.

Rodzaj usług
(czynności)

Tryb
pobierania

Prowadzenie rachunku
płatniczego 2)

miesięcznie

Rachunek
Rachunek
Rachunek
Rachunek
oszczędnościowy
oszczędnościowy oszczędnościowy
oszczędnościowy
dla Rad
dla PKZP
PRESTIŻ 1)
A’VISTA 1)
Rodziców

Rachunek
oszczędnościowy dla SKO

0 zł

7 zł

10 zł

15 zł

0 zł

20 zł

-

20 zł

20 zł

0 zł

2. Elektroniczne kanały dostępu:
2.1 Usługa bankowości elektronicznej:
2.1.1 dostęp do systemu 12)

jednorazowo

Pozostałe opłaty i prowizje związane z Elektronicznymi kanałami dostępu dla wszystkich rachunków bankowych wymienionych
w TAB. 2 pobierane są analogicznie jak dla konta ROR – Tabela 1, punkt 2. „Elektroniczne kanały dostępu”.
3. Wpłaty i wypłaty
3.1 wpłata gotówki

za wpłatę

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

3.2 Wypłata gotówki 3)

za wypłatę

0 zł 4)/ 10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł 4) / 10 zł

3 zł

3 zł

3 zł

0 zł

0 zł 4) / 10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł 4) / 15 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł 4) / 17 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

4. Polecenie przelewu
4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego:
4.1.1 w placówce Banku
4.1.2

w systemie bankowości
internetowej/ mobilnej

za przelew

4.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR 5):
w placówce Banku na
formularzu
4.2.1
przygotowanym przez
klienta
w placówce Banku na
formularzu
4.2.2
wydrukowanym z systemu
bankowego 11)

za przelew
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Stawka
Lp.

4.2.3

Rodzaj usług
(czynności)

Tryb
pobierania

w systemie bankowości
internetowej/ mobilnej

Rachunek
Rachunek
Rachunek
Rachunek
oszczędnościowy
oszczędnościowy oszczędnościowy
oszczędnościowy
dla Rad
dla PKZP
PRESTIŻ 1)
A’VISTA 1)
Rodziców

0 zł 4) / 11 zł

1 zł

1 zł

Rachunek
oszczędnościowy dla SKO

1 zł

1 zł

4.3 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 6):
w placówce Banku na
formularzu
4.3.1
przygotowanym przez
klienta
w placówce Banku na
formularzu
4.3.2
wydrukowanym z systemu
bankowego 11)
w systemie bankowości
4.3.3
internetowej/ mobilnej

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

17 zł

17 zł

17 zł

17 zł

17 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

60 zł

60 zł

60 zł

60 zł

60 zł

za przelew

4.4 Polecenie przelewu w systemie SORBNET
4.4.1

w placówce Banku

za przelew

4.5 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie BlueCash 6):
w placówce Banku na
formularzu
4.5.1
przygotowanym przez
Klienta
w placówce Banku na
formularzu
4.5.2
wydrukowanym przez z
systemu bankowego 11)
systemie bankowości
4.5.3
internetowej/ mobilnej

za przelew

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

17 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

5. Polecenie przelewu SEPA4) – wszystkie opłaty i prowizje pobierane są analogicznie jak dla konta ROR – Tabela 1, punkt 5.
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG4) – wszystkie opłaty i prowizje pobierane są analogicznie jak dla konta
ROR – Tabela 1, punkt 6.
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty4)7) – wszystkie opłaty i prowizje
7.
pobierane są analogicznie jak dla konta ROR – Tabela 1, punkt 7.
Realizacja przelewu walutowego otrzymanego – wszystkie opłaty i prowizje pobierane są analogicznie jak dla konta ROR – Tabela
8.
1, punkt 8.
Dodatkowe opłaty związane z rozliczeniami walutowym – wszystkie opłaty i prowizje pobierane są analogicznie jak dla konta ROR
9.
– Tabela 1, punkt 9.
6.

10. Zlecenie stałe – wszystkie opłaty i prowizje pobierane są analogicznie jak dla konta ROR – Tabela 1, punkt 10.
11. Polecenie zapłaty – wszystkie opłaty i prowizje pobierane są analogicznie jak dla konta ROR – Tabela 1, punkt 11.
12. Wyciąg z rachunku bankowego – wszystkie opłaty i prowizje pobierane są analogicznie jak dla konta ROR – Tabela 1, punkt 13.
Przyjęcie, zmiana lub
odwołanie dyspozycji
Posiadacza rachunku w
13. sprawie przeznaczenia
za dokument
30 zł
30 zł
środków zgromadzonych
na rachunku na wypadek
jego śmierci
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą
14.
umowę:
14.1 z Bankiem

jednorazowo

0 zł

-

-

-

-
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Stawka
Lp.

Rodzaj usług
(czynności)

Tryb
pobierania

Rachunek
Rachunek
Rachunek
Rachunek
oszczędnościowy
oszczędnościowy oszczędnościowy
oszczędnościowy
dla Rad
dla PKZP
PRESTIŻ 1)
A’VISTA 1)
Rodziców

14.2 z innymi bankami

Rachunek
oszczędnościowy dla SKO

100 zł

-

-

-

-

jednorazowo

50 zł

50 zł

-

-

-

jednorazowo

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

za każdy
przelew

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

30 zł

30 zł

-

-

-

-

10 zł

-

-

-

-

30 zł

-

-

-

Zmiana rodzaju rachunku
15. z zachowaniem numeru
rachunku8)
Dokonanie zmiany w
umowie np. zmiana wzoru
podpisu, zmiana strony
16.
umowy, zmiana osób
upoważnionych do
dysponowania rach. itp.
Usunięcie polecenia
17. przelewu przed realizacją
na wniosek klienta10)
Wypłata środków z tytułu
realizacji zapisu na
18.
wypadek śmierci lub
spadkobrania
Użytkowanie książeczki
19.
A’vista

od każdego
zapisobiorcy
lub
spadkobiorcy
przy likwidacji
rachunku

20. Umorzenie książeczki

jednorazowo

21. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym9)
za każdy miesiąc roku
bieżącego
za każdy miesiąc roku
21.2
poprzedniego
21.1

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

50 zł

-

50 zł

50 zł

50 zł

jednorazowo

22. Wypowiedzenie Umowy / Likwidacja rachunku
przez Klienta lub przez
Bank
przez Klienta w terminie 6
22.2
miesięcy od jej zawarcia
22.1

jednorazowo

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca
2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.
2) Opłata za prowadzenie konta pobierana jest po 20 dniu miesiąca za miesiąc, którego dotyczy. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc,
w którym konto zostało otwarte.
3) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować w placówce Banku poprzez złożenie formularza „Zgłoszenie notyfikacji wypłaty
gotówkowej”, co najmniej 3 dni robocze do godz. 10:00 przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,3% min. 50 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej
placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki
awizowaną. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 50 zł
kwoty awizowanej.
4) W każdym miesiącu kalendarzowym nie pobiera się opłaty za 1 transakcję wychodzącą spośród następujących rodzajów operacjii: wypłata gotówkowa
lub przelew wewnętrzny lub przelew wychodzący w systemie Elixir.
5) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank
w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.
6) Maksymalna kwota oraz limit dzienny ilości wykonywanych sztuk wynosi odpowiednio dla przelewów Express ELIXIR 20 000 zł i 5 szt., a dla przelewów
Blue Cash 5 000 zł i 10 szt.
7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.3.2, w przypadku opcji kosztowej „OUR”.
8) Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego, w przypadku
zamiany rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych lub oszczędnościowych wycofanych z oferty.
9) Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r.
10) Możliwe do zrealizowania w przypadku kiedy dyspozycja została przyjęta przed wysłaniem sesji rozliczeniowej.
11) Opłata pobierana jest w dwóch kwotach: 1. Automatycznie, jak za przelew złożony na formularzu przygotowanym przez Klienta i uzależniona od sposobu
jego realizacji, 2. dodatkowo 2 zł za wydruk przelewu z systemu bankowego.
12) Pobiera się jedną opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania równocześnie Konta ROR, 500+,
INDEKS, NASTOLATEK lub PRP.
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OSZCZĘDNOŚCI
TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych
Stawka
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania
Rachunki lokaty w złotych 1)

1. Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0 zł

2. Elektroniczne kanały dostępu:
2.1

Usługa bankowości elektronicznej: usługa dostępna jest tylko i wyłącznie dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
oraz oszczędnościowych.

3. Wpłaty i wypłaty
3.1 Wpłata gotówki
3.2 Wypłata gotówki

0 zł
2)

za wpłatę lub wypłatę

0 zł

4. Przelewy – wszystkie opłaty i prowizje pobierane są analogicznie jak dla konta ROR – Tabela 1, punkty 4, 5, 6 , 7 i 9.
Dokonanie zmiany w umowie np. zmiana
wzoru podpisu, zmiana strony umowy,
5.
zmiana osób upoważnionych do
dysponowania rachunkiem itp.
Użytkowanie książeczki terminowych lokat
6.
oszczędnościowych
Umorzenie książeczki terminowych lokat
7.
oszczędnościowych
1)

jednorazowo

20 zł

przy likwidacji ostatniej lokaty

5 zł

jednorazowo

30 zł

W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017
r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym
Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować w placówce Banku poprzez złożenie formularza „Zgłoszenie notyfikacji wypłaty
gotówkowej”, co najmniej 3 dni robocze do godz. 10:00 przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,3% min. 50 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej
placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki
awizowaną. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 50 zł
kwoty awizowanej.

2)

KARTY BANKOWE
TAB. 4 Karty kredytowe
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

Wydanie nowej/wznowienie karty kredytowej
jednorazowo
0 zł
VISA Credit
Obsługa karty kredytowej VISA Credit (opłata pobierana, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat
2.
gotówki obciążających rachunek karty wyniosła)
1.

2.1 mniej niż 6 600 zł

54 zł
Rocznie5)

2.1 co najmniej 6 600 zł

3.

4.
5.
6.

Wydanie dodatkowej karty
kredytowej/wydanie dodatkowej karty
kredytowej - po zakończeniu okresu ważności
pierwszej wydanej karty kredytowej VISA Credit
Wydanie duplikatu karty kredytowej 1) VISA
Credit
Wydanie nowej karty kredytowej w miejsce
karty zastrzeżonej1) VISA Credit
Zmiana numeru PIN w bankomatach
świadczących taką usługę

0 zł

jednorazowo

25 zł

jednorazowo

20 zł

jednorazowo

20 zł

jednorazowo

0 zł
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Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

4 zł

jednorazowo

10 zł

jednorazowo

0 zł

od transakcji

0 zł

7. Generowanie i wysyłka pierwszego PIN
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na
wniosek Użytkownika karty
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na
9.
wniosek Użytkownika karty
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne
10. transakcje płatnicze przy użyciu karty
kredytowej do płatności bezgotówkowych 2) 3)
8.

11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków
11.1 w kraju

3%, min. 6 zł

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje
11.2 płatnicze przy użyciu karty kredytowej do
płatności gotówkowych 3)

od transakcji
3%, min. 10 zł

12. Polecenie przelewu z karty
13. Sprawdzenie salda w bankomacie

4)

Generowanie zestawienia operacji na wniosek
14.
Użytkownika karty za wskazany okres
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max.
15.
ostatnie 10 transakcji) 4)

za przelew

3%, min. 6 zł

od transakcji

0 zł

jednorazowo

10 zł

od transakcji

0 zł

16. Zmiana danych Użytkownika karty

0 zł
jednorazowo

17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

10 zł

18. Zmiana limitów na karcie

10 zł
od zmiany

19. Obniżenie wysokości limitu kredytowego
20. Minimalna spłata zadłużenia na karcie
21.

10 zł
miesięcznie od kwoty salda
końcowego okresu
rozliczeniowego

3%, min. 30 zł

jednorazowo

50 zł

miesięcznie

0 zł

Opłata za nieterminowa spłatę minimalnej
kwoty zadłużenia

22. Pakiet Bezpieczna Karta

23. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym 6)
23.1 za każdy miesiąc roku bieżącego

5 zł
jednorazowo

23.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego
1)
2)
3)
4)
5)
6)

10 zł

Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą.
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu
własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
Roczny okres rozliczeniowy na podstawie którego naliczana jest opłata, wynosi 12 pełnych cyklów. Każdy cykl zaczyna się w 8 dniu każdego miesiąca
i kończy w 7 dnia kolejnego miesiąca.
Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r.

INNE USŁUGI
TAB. 5 Usługi różne
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1. Wydanie kserokopii umowy
2.

Wydanie zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta np. o
posiadanym rachunku

Tryb pobierania

Stawka

za dokument

20 zł

za dokument

30 zł
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Lp.

Rodzaj usług (czynności)

3. Wydanie opinii o kliencie na wniosek Klienta
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na
4. wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji
Klientem Banku
Poszukiwanie rachunków przez Centralną Informację - na
5.
nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie 2)
Złożenie wniosku o wszczęcie procedury zwrotu płatności
6.
dokonanej błędnie przez klienta
7. Doładowanie telefonu
1)
2)

Tryb pobierania

Stawka

za dokument

100 zł

jednorazowo

50 zł

od zapytania

50 zł

jednorazowo

50 zł

za każde doładowanie

0 zł

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT.

TAB. 6 Czynności kasowe w złotych
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

od transakcji

0 zł

1. Wpłaty gotówki przekazywane na rachunki 1):
1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku
1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku na:
1.2.1 rachunki dla rolnictwa i agroturystyki
1.2.2 rachunku Wspólnot Mieszkaniowych

0,5% min. 5 zł
od transakcji

1.2.3 rachunki pozostałych podmiotów
1.3

0,5% min. 5 zł

prowadzone w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR
(poza ZUS i US) 3)

0,5% min. 5 zł

1.4 na rzecz ZUS lub US 3)
prowadzone w innych bankach krajowych w systemie Express
ELIXIR (również ZUS i US) 2), 3)
prowadzone w innych bankach krajowych w systemie
1.6
BlueCash 2), 3)
1.5

0,5% min. 5 zł

0,5% min. 6 zł
od transakcji

0,5% min. 15 zł
0,5% min. 15 zł

1.7 prowadzone w innych bankach krajowych w systemie SORBNET 3)

0,5% min. 60 zł

2. Wymiana pieniędzy na inne nominały lub zniszczonych na obiegowe
2.1 banknotów
2.2 monet

1,5% min. 10 zł
od transakcji

5% min. 10 zł

3. Wypłata z konta „zlecenia do wypłaty” (zwroty płatności)

od transakcji

0,5% min. 10 zł

Złożenie wniosku o wszczęcie procedury zwrotu płatności
dokonanej błędnie przez klienta

jednorazowo

50 zł

4.

5. Wydanie duplikatu potwierdzenia wykonania operacji kasowej (dowodu księgowego)
5.1 zrealizowanego w okresie nie dłuższym niż do 3 m-ce

10 zł
od każdego dokumentu

5.2 zrealizowanego w okresie powyżej 3 m-cy i nie dłuższym niż 5 lat
1)
2)
3)

50 zł

Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku
lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy.
Maksymalna kwota pojedynczej płatności wynosi odpowiednio dla przelewów Express ELIXIR 20 000 zł, a dla przelewów Blue Cash 5 000 zł.
W przypadku gdy wpłata realizowana jest na podstawie dyspozycji ustnej, na wydruku z systemu bankowego, pobierana jest dodatkowa opłata
w wysokości 2 zł oraz niezbędne jest złożenie podpisu osoby wpłacającej na dyspozycji.
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TAB. 7 Usługa BLIK
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

0 zł

od transakcji

0 zł

1. Opłata za usługę BLIK
2. Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK:
2.1 Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi BLIK
2.2 Wypłata gotówki w bankomatach:
wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków
krajowych, zgodnie z zawartymi umowami 1)

2.2.1

0 zł
od transakcji

2.2.2 W innych bankomatach w kraju
1)

6 zł

Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku BPS S.A. www.bankbps.pl.

KREDYTY
TAB. 8 Kredyty gotówkowe i hipoteczne
Stawka
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Dla posiadaczy Konto
ROR

Dla pozostałych
Klientów

2% do 6%

3,5% do 6%

3%

4,5%

1. Prowizja za udzielenie kredytu:
1.1 Kredyt gotówkowy
1.1.1 do 1 roku
1.1.2 powyżej 1 roku
Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR, Indeks (od
kwoty przyznanego kredytu)
1.2
Uwaga: prowizje pobiera się za przedłużenie umowy
na następny okres w wysokości jak za udzielenie

jednorazowo
od kwoty kredytu

jednorazowo
od kwoty kredytu

2% min. 50 zł

jednorazowo
od kwoty kredytu

Od 1% do 2% min. 200 zł

2. Gotowość finansowa 1)

miesięcznie

0,25%

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 2)

od czynności

od 0,5% do 1% min. 200 zł

1.3 Kredyty hipoteczne
1.3.1 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
1.3.2 Mój Dom

4. Prolongowanie/odroczenie terminu spłaty kredytu:
4.1 do 30 dni (od kwoty objętej odroczeniem)

od 0,5% min. 200 zł
jednorazowo

4.2 powyżej 30 dni (od kwoty objętej odroczeniem)
Za wydanie zezwolenia za zmianę lub zwolnienie z
5. jednej z form zabezpieczenia kredytu (np. zastaw,
przewłaszczenie, cesja itp.) – na wniosek klienta

od 1% min. 300 zł
od czynności

150 zł

za aneks

1% nie mniej niż 200 zł

6. Opłata za sporządzenie aneksu:
6.1

za zmianę planu spłaty na wniosek kredytobiorcy w
tym skrócenie/wydłużenie okresu kredytowania

6.2 podwyższenie wysokości kredytu
6.3

sporządzenie aneksu do umowy kredytowej lub
pożyczki w innych przypadkach

od kwoty podwyższenia kredytu wg stawki przy udzieleniu pierwotnego
kredytu
od czynności

200 zł
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Stawka
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o
zobowiązaniu wynikającym z umowy obowiązku
dostarczenia dokumentów niezbędnych do
prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo –
7.
ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz
dokumentów związanych z zabezpieczeniem –
wysłane po bezskutecznym upływie terminu
ustalonego w taryfie 3)

Tryb pobierania

od czynności

Dla posiadaczy Konto
ROR

Dla pozostałych
Klientów

100 zł

8. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna:
8.1 Kredyty hipoteczne 4)
8.1.1 do 3 lat trwania Umowy kredytu
8.1.2 powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu
8.2 Kredyty gotówkowe 5)
Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek
lub rat kredytu
Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie długu i kredytu
10. przez innego dłużnika (w odniesieniu do zadłużeń i
zawarcia umowy przejęcia)
Restrukturyzacja kredytu lub zadłużenia w
11. przypadku podwyższenia kwoty lub odroczenia
terminu spłaty (od kwoty objętej restrukturyzacją)
9.

jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty

max. 3 %
0%

jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty

max. 1 %

za wezwanie

0 zł

od czynności

200 zł

od czynności

od 1% do 3% min. 200 zł

12. Opłaty związane z wpisem/wykreśleniem hipoteki:
12.1 sporządzenie wniosku o wpis do hipoteki
wykreślenie zapisu hipotecznego w związku ze spłatą
12.2 kredytu dokonaną przez Kredytobiorcę lub Dłużnika
Banku z tytułu zabezpieczenia
wykreślenie zapisu hipotecznego w związku ze
zwolnieniem obciążenia hipotecznego na wniosek
12.3 Kredytobiorcy lub Dłużnika Banku z tytułu
zabezpieczenia, w tym zgoda na bez obciążeniowe
wydzielenie działki z obciążonej nieruchomości
sporządzenie dokumentu PCC przez pracownika
12.4
Banku

10 zł
0 zł
od czynności
200 zł

10 zł

13. Opłata manipulacyjna związana z:
13.1 dokonaniem wpisu w sądowym rejestrze zastawu

od czynności

13.2 wykreślenie wpisu sądowego
14.

Sporządzenie historii kredytu na wniosek
Kredytobiorcy

15.

Rozłożenia zadłużenia na raty (Ratalna spłata
zadłużenia)

Przeprowadzenie wizyty/inspekcji u Klienta, w tym
nieruchomości
Wyjazd do klienta związany z koniecznością
17.
wyegzekwowania niespłaconych należności Banku
Udział kapitałowy w konsorcjum
część prowizji od kredytobiorcy proporcjonalnie do
18.
zaangażowania środków Banku z uwzględnieniem
kompetencji do negocjowania udziału
Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek
19.
klienta
16.

70 zł
50 zł

za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy
jednorazowo od kwoty
przekazanej do Ratalnej
spłaty zadłużenia

150 zł
od 2% min. 200 zł

jednorazowo

150zł

jednorazowo

50 zł

jednorazowo

nie mniej niż 1% płatny przez Kredytobiorcę

Za każdy harmonogram

Bez opłat
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Stawka
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Za wydanie dokumentów (wykonanie kserokopii
20. dokumentów m.in. do wniosku kredytowego,
rozliczenia kredytu itp.)

Tryb pobierania

Za stronę

Dla posiadaczy Konto
ROR

Dla pozostałych
Klientów

0,10 zł

21. Za wydanie na wniosek Klienta:
zaświadczenia o zadłużeniu z tytułu
udzielonych przez Bank kredytów,
gwarancji bankowych oraz innych tytułów
zaświadczenia zawierającego informację o stanie
zadłużenia z tytułu udzielonych przez Bank kredytów,
gwarancji bankowych oraz innych tytułów wraz z
21.2
informacją o rachunkach bankowych prowadzonych
przez Bank, m.in. o obrotach na rachunku, o stanie
środków na rachunkach
zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie posiada
21.3 zadłużenia z tytułu udzielonych przez Bank kredytów,
gwarancji bankowych oraz innych tytułów
21.1

100 zł

150 zł

od czynności

50 zł

21.4 opinii Banku o kredytobiorcy

150 zł

21.5 odpisu umowy o kredyt

50 zł

odpisu pozostałych dokumentów związanych z
21.6 kredytem znajdujących się w dokumentacji
kredytowej Banku
za wydanie zaświadczenia np. o wysokości
21.7
spłaconego kredytu i odsetek, całkowitej spłacie itp.

20 zł
50 zł

22. Za udzielenie gwarancji, poręczenia:
22.1 Wydanie gwarancji poręczenia bankowego
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji
poręczenia
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji,
22.3 poręczenia z jednoczesnym zwiększeniem kwoty
gwarancji
22.2

jednorazowo

0,75% od kwoty za każdy rozpoczęty okres 3
miesięczny (min. 100 zł)

22.4 Zwiększenie kwoty gwarancji poręczenia
23. Przyjęcie weksli do dyskonta:
23.1 W trybie umowy od kwoty

0,5%
jednorazowo

23.2 W formie doraźnych transakcji
1)
2)
3)
4)

5)

1%

Za niewykorzystanie przez kredytobiorcę kredytu lub jego transzy postawionego do dyspozycji kredytobiorcy zgodnie z umową przez okres dłuższy
niż 14 dni od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy (nie dotyczy kredytu w rachunku).
Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja pobierana jest na poczet
prowizji za udzielenie kredytu.
Pierwsza opłata jest pobierana po 14 dniach kalendarzowych po terminie określonym w umowie kredytu, kolejne po każdym następnym
14 - dniowym okresie opóźnienia.
Prowizję pobiera się zgodnie z art. 40 „Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu
hipotecznego i agentami”, w wysokości maksymalnej 3,00% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby
naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.
Prowizję pobiera się zgodnie z art. 50 „Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim”, wyłącznie od kredytów, w których stopa
procentowa jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu, w wysokości maksymalnej:
a) 1,00% spłacanej część kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok,
b) 0,50% spłacanej część kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu nie przekracza jednego roku.
Prowizja, nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które byłyby należne do zapłaty w okresie między spłatą kredytu przed terminem,
a uzgodnionym terminem zakończenia umowy, a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą.
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