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TAB. 1. KONTA OSOBISTE
1.1.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

STAWKA
POL-Konto

Rachunek

dla młodych 1)

Otwarcie i prowadzenie rachunku

1.
1.1.

Otwarcie rachunku

1.2.

Prowadzenie rachunku

1.3.

Likwidacja rachunku

2.

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

3,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

jednorazowo

15,00 zł

5,00 zł

Elektroniczne kanały dostępu
2.1.

Internetowa Obsługa Rachunku - System „INTERNET BANKING”:
2.1.1.

Aktywacja usługi

2.1.2.

Abonament miesięczny za korzystanie z usługi

2.1.3.

Wydanie/Aktywacja/Zamówienie listy haseł jednorazowych
- w formie papierowej (100 sztuk)

2.1.4.

Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą wiadomości SMS

2.1.6.

Rezygnacja z usługi

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

za każdą
wiadomość SMS

0,20 zł

0,20 zł

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

za każdą
wiadomość SMS

0,20 zł

0,20 zł

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

3,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

System „SMS BANKING”:

2.2.
2.2.1.

Aktywacja usługi

2.2.2.

Abonament miesięczny za korzystanie z usługi

2.2.3.

Powiadomienia SMS o zmianie salda na rachunku

2.2.4.

Rezygnacja z usługi

2.3.1.

Aktywacja usługi

2.3.2.

Abonament miesięczny za korzystanie z usługi

2.3.3.

Rezygnacja z usługi

2.3.

Telefoniczna usługa na hasło:

3.

Wpłaty i wypłaty
3.1.

Wpłata gotówkowa

3.2.

Wypłata gotówkowa

4.

2)

za wpłatę

0,00 zł

0,00 zł

za wypłatę

0,00 zł

0,00 zł

Przelewy krajowe
4.1.

Przelew wewnętrzny:
4.1.1.

W placówce Banku

za przelew

0,00 zł

0,00 zł

4.1.2.

W Systemie „Internet Banking”

za przelew

0,00 zł

0,00 zł

4.2.

Przelew zewnętrzny

W placówce Banku - ELIXIR:
4.2.1.

Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku

za przelew

1,50 zł

1,50 zł

4.2.2.

Przelew do ZUS

za przelew

3,00 zł

3,00 zł

4.2.3.

Przelew do Urzędu Skarbowego

za przelew

3,00 zł

3,00 zł

W Systemie „Internet Banking”:
4.2.4.

Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku

za przelew

0,00 zł

0,00 zł

4.2.5.

Przelew do ZUS

za przelew

0,00 zł

0,00 zł

4.2.6.

Przelew do Urzędu Skarbowego

za przelew

0,00 zł

0,00 zł

za przelew

20,00 zł

20,00 zł

za przelew

0,05 %
mi. 30,00 zł

0,05 %
min. 30,00 zł

Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 3)

4.3.

W placówce Banku:
4.3.1.
4.3.2.

W kwocie wyższej lub równej 1 mln zł
W kwocie niższej niż 1 mln zł

W kwocie wyższej lub równej 1 mln zł

za przelew

−−−−

−−−−

4.3.4.

W kwocie niższej niż 1 mln zł

za przelew

−−−−

−−−−
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W Systemie „Internet Banking”: 4)

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

STAWKA
POL-Konto

Rachunek
dla młodych 1)

Przelewy zagraniczne 5)

5.

Sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym w trybie standardowym:

5.1.
5.1.1.

Przelew SEPA 5a)

od transakcji

15,00 zł

15,00 zł

5.1.2.

Przelew Regulowany 5b)

od transakcji

20,00 zł

20,00 zł

od transakcji

20,00 zł

20,00 zł

od transakcji

13,00 zł

13,00 zł

od transakcji

80,00 zł

80,00 zł

5.1.3.
5.1.4.
5.2.

Polecenie wypłaty 5c)

Uwaga: niezależnie od prowizji Bank pobiera
zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w punkcie 5.6. w przypadku
opcji kosztowej „OUR”

przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi
w Grupie BPS
Realizacja przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie

niestandardowym („przyspieszonym”)

5.3.

Skup przekazów w obrocie dewizowym otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych:
5.3.1.

Przelew SEPA

od transakcji

15,00 zł

15,00 zł

5.3.2.

Przelew Regulowany

od transakcji

20,00 zł

20,00 zł

od transakcji

20,00 zł

20,00 zł

od transakcji

0,20%
min. 20,00 zł,
max. 100,00 zł

0,20%
min. 20,00 zł,
max. 100,00 zł

5.3.3.

Polecenie wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”

Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu

5.4.

Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta

5.5.

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego
był błąd Banku
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń
wypłaty

5.6.

Opłata „Non-STP” 6)

5.7.

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 5.1.3.
oraz 5.3.3.
Zmiana/korekta/odwołanie zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie
Klienta

5.8.
6.

100,00 zł

100,00 zł

+koszty banków
trzecich

+koszty banków
trzecich

od transakcji

65,00 zł

65,00 zł

od transakcji

50,00 zł

50,00 zł

za zlecenie

od transakcji

100,00 zł

100,00 zł

+koszty banków
trzecich

+koszty banków
trzecich

Zlecenia stałe

W placówce Banku:

6.1.
6.1.1.

Rejestracja zlecenia stałego

za zlecenie

3,00 zł

3,00 zł

6.1.2.

Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego

za zlecenie

2,00 zł

2,00 zł

6.1.3. Realizacja zlecenia stałego (każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia):
6.1.3.1.

na rachunek w Banku

za zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

6.1.3.2.

na rachunek w innym Banku krajowym

za zlecenie

1,50 zł

1,50 zł

W Systemie „Internet Banking”:

6.2.
6.2.1.

Rejestracja zlecenia stałego

za zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

6.2.2.

Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego

za zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

6.2.3. Realizacja zlecenia stałego (każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia):
6.2.3.1.

na rachunek w Banku

za zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

6.2.3.2.

na rachunek w innym Banku krajowym

za zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

7.

Polecenie zapłaty

W placówce Banku:

7.1.
7.1.1.

Rejestracja polecenia zapłaty

za zlecenie

5,00 zł

5,00 zł

7.1.2.

Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty

za zlecenie

5,00 zł

5,00 zł

7.1.3.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza

za zlecenie

1,50 zł

1,50 zł

Rejestracja polecenia zapłaty

za zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

7.2.2.

Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty

za zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

7.2.3.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza

za zlecenie

0,00 zł

0,00 zł
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W Systemie „Internet Banking”:

7.2

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

8.

Karty debetowe:

Tryb
pobierania

STAWKA
POL-Konto

Rachunek
dla młodych 1)

VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana

8.1.

Wydanie/Wznowienie karty debetowej do rachunku

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

8.2.

Wydanie/Wznowienie dodatkowej (drugiej i trzeciej) karty do rachunku

jednorazowo

10,00 zł

10,00 zł

8.3.

Wydanie duplikatu karty (w miejsce karty uszkodzonej lub zniszczonej)

jednorazowo

20,00 zł

20,00 zł

8.4.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

jednorazowo

30,00 zł

30,00 zł

8.5.

Miesięczna opłata za obsługę karty
- od każdej karty wydanej do rachunku

miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

Transakcje bezgotówkowe:

8.6.
8.6.1.

Dokonywane w kraju

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

8.6.2.

Dokonywane za granicą 7)

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

8.7.

Transakcje gotówkowe:
8.7.1.

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

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

8.7.2.

Wypłata gotówki w innych niż ww. bankomatach w kraju

od transakcji

5,00 zł

5,00 zł

8.7.3.

Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju

od transakcji

5,00 zł

5,00 zł
2%
min. 10,00 zł
max. 100,00 zł

Uwaga: Aktualna lista bankomatów dostępna w placówkach Banku

8.7.4.

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 7)

od transakcji

2%
min. 10,00 zł
max. 100,00 zł

8.7.5.

Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 7)

od transakcji

2%
min. 10,00 zł
max. 100,00 zł

2%
min. 10,00 zł
max. 100,00 zł

8.7.6.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

Jednorazowo

1 000,00 zł

1 000,00 zł

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

Sprawdzenie salda w bankomacie

8.8.

Uwaga: jedynie w bankomatach świadczących taką usługę

8.9.

Powtórne generowanie PIN na wniosek Klienta

od transakcji

8,00 zł

8,00 zł

8.10.

Zmiana PIN w bankomacie

od zmiany

0,00 zł

0,00 zł

8.11.

Zmiana limitów na karcie w placówce Banku

od zmiany

1,00 zł

1,00 zł

8.12

Zmiana danych Użytkownika karty

od zmiany

0,00 zł

0,00 zł

8.13.

Rozpatrzenie reklamacji

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

8.14.

Zastrzeżenie karty

od transakcji

25,00 zł

25,00 zł

8.15.

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

8.16.

Usługa Cash Back

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

8.17.

Rejestracja w portalu kartowym „kartoSFERA” oraz korzystanie z dostępnych
w nim usług i funkcjonalności

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

8.18.

Rezygnacja z użytkowania karty

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

9.

Wyciąg z rachunku bankowego
9.1.

9.4.
10.
10.1.

10.2.
10.3.
10.5.

Odbierany w placówce Banku/elektronicznie raz w miesiącu

za wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

9.1.2.

Wysyłany drogą pocztową na adres korespondencyjny na terenie kraju
raz w miesiącu

za wyciąg

Koszty przesyłki
zgodnie
z aktualną taryfą
Poczty Polskiej
+ 1,10 zł

Koszty przesyłki
zgodnie
z aktualną taryfą
Poczty Polskiej
+ 1,10 zł

Sporządzenie dodatkowego wyciągu Na życzenie Klienta

za wyciąg

5,00 zł

5,00 zł

za wyciąg

5,00 zł

5,00 zł

za dokument

5,00 zł

5,00 zł

10.1.1. za każdy miesiąc roku bieżącego

za dokument

2,00 zł

2,00 zł

10.1.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego

za dokument

3,00 zł

3,00 zł

jednorazowo

15,00 zł

15,00 zł

jednorazowo

10,00 zł

10,00 zł

za zmianę

5,00 zł

5,00 zł

Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku

Na życzenie Klienta

Sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego Na życzenie Klienta
Inne czynności
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza:

Przyjęcie/zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci
Odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci
Zmiana karty wzorów podpisów
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9.3.

9.1.1.

Strona

9.2.

Wyciąg miesięczny sporządzany na koniec miesiąca:

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

10.6.

10.6.1. Z Bankiem

za blokadę

10,00 zł

10,00 zł

10.6.2. Z innymi bankami

za blokadę

20,00 zł

20,00 zł

jednorazowo

20,00 zł

20,00 zł

za każdy monit

20,00 zł

20,00 zł

10.7.

Potwierdzenie wykonania blokady środków

10.8.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty i upomnień z tytułu zaległych opłat
za prowadzenie rachunku oraz z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku

10.9.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu

za transakcję

20,00 zł

20,00 zł

10.10.

Administrowanie przelewem bez pokrycia

za transakcję

5,00 zł

5,00 zł

10.11.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku
bankowego/potwierdzającego wysokość salda/zaświadczenia z informacją, że
rachunek jest/nie jest wolny od zajęcia

10.12.

Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku

11.

za zaświadczenie

24,60 zł

24,60 zł

(20,00 zł+23% VAT)

(20,00 zł+23% VAT)

za dokument

5,00 zł

5,00 zł

za czek

1,00 zł

1,00 zł

Czeki gotówkowe

11.1.

Wydanie blankietu czeku

11.2.

Potwierdzenie czeku

od jednego czeku

5,00 zł

5,00 zł

11.3.

Realizacja czeku gotówkowego w placówkach Banku oraz bankach
spółdzielczych będących stronami Porozumienia 8)

za czek

0,00 zł

0,00 zł

11.4.

Inkaso czeku

za czek

6,00 zł

6,00 zł

11.5.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych

jednorazowo

20,00 zł

20,00 zł

9
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7

TAB. 2. OSZCZĘDNOŚCI
2.1. Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

STAWKA

Otwarcie i prowadzenie rachunku

1.
1.1.

Otwarcie rachunku

1.2.

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0,00 zł

1.3.

Wystawienie książeczki oszczędnościowej

jednorazowo

10,00 zł

1.4.

Zamiana książeczki zapisanej lub częściowo zniszczonej na nową

jednorazowo

10,00 zł

1.5.

Likwidacja rachunku

jednorazowo

0,00 zł

za wpłatę

0,00 zł

za wypłatę

0,00 zł

2.

jednorazowo

0,00 zł

Wpłaty i wypłaty
2.1.

Wpłata gotówkowa 8)

2.2.

Wypłata gotówkowa 2), 8)

3.

Przelewy krajowe
3.1.

Przelew wewnętrzny:
3.1.1.

W placówce Banku

za przelew

0,00 zł

3.1.2.

W Systemie „Internet Banking” 9)

za przelew

−−−

3.2.

Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR:

W placówce Banku:
3.2.1.

Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku

za przelew

5,00 zł

3.2.2.

Przelew do ZUS

za przelew

6,00 zł

3.2.3.

Przelew do Urzędu Skarbowego

za przelew

6,00 zł

W Systemie „Internet Banking”: 9)
3.2.4.

Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku

za przelew

−−−

3.2.5.

Przelew do ZUS

za przelew

−−−

3.2.6.

Przelew do Urzędu Skarbowego

za przelew

−−−

W placówce Banku:
3.3.1.

W kwocie wyższej lub równej 1 mln zł

za przelew

20,00 zł

3.3.2.

W kwocie niższej niż 1 mln zł

za przelew

0,05%
min. 30,00 zł

Strona
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Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET: 3)

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

STAWKA

W Systemie „Internet Banking”: 4)
3.3.3.

W kwocie wyższej lub równej 1 mln zł

za przelew

−−−

3.3.4.

W kwocie niższej niż 1 mln zł

za przelew

−−−

Przelewy zagraniczne 5)

4.

Sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym w trybie standardowym:

4.1.
4.1.1.

Przelew SEPA 5a)

od transakcji

15,00 zł

4.1.2.

Przelew Regulowany 5b)

od transakcji

20,00 zł

4.1.3.

Uwaga: niezależnie od prowizji Bank pobiera
Polecenie wypłaty 5c) zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone
w punkcie 4.6. w przypadku opcji kosztowej „OUR”

od transakcji

20,00 zł

od transakcji

13,00 zł

od transakcji

80,00 zł

4.1.4.
4.2.

Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi
w Grupie BPS
Realizacja przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie

niestandardowym („przyspieszonym”)

Skup przekazów w obrocie dewizowym otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych:

4.3.
4.3.1.

Przelew SEPA

od transakcji

15,00 zł

4.3.2.

Przelew Regulowany

od transakcji

20,00 zł

od transakcji

20,00 zł

od transakcji

0,20%
min. 20,00 zł,
max. 100,00 zł

za zlecenie

100,00 zł
+koszty banków
trzecich

od transakcji

65,00 zł

od transakcji

50,00 zł

od transakcji

100,00 zł
+koszty banków
trzecich

4.3.3.

Polecenie wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”

Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu

4.4.

Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta

4.5.

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego
był błąd Banku
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń
wypłaty

4.6.

Opłata „Non-STP” 6)

4.7.

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.4.1.3.
oraz 4.3.3.
Zmiana/korekta/odwołanie zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie
Klienta

4.8.
5.

Zlecenia stałe

W placówce Banku:

5.1.
5.1.1.

Rejestracja zlecenia stałego

za zlecenie

3,00 zł

5.1.2.

Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego

za zlecenie

2,00 zł

5.1.3.

Realizacja zlecenia stałego (każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia):

5.1.3.1.

na rachunek w Banku

za zlecenie

0,00 zł

5.1.3.2.

na rachunek w innym Banku krajowym

za zlecenie

1,50 zł

W Systemie „Internet Banking”: 9)

5.2.
5.2.1.

Rejestracja zlecenia stałego

za zlecenie

−−−

5.2.2.

Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego

za zlecenie

−−−

5.2.3.

Realizacja zlecenia stałego (każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia):
na rachunek w Banku

za zlecenie

−−−

na rachunek w innym Banku krajowym

za zlecenie

−−−

5.2.3.1.
5.2.3.2.

6.

Polecenie zapłaty

6.1.

W placówce Banku:
6.1.1.

Rejestracja polecenia zapłaty

za zlecenie

5,00 zł

6.1.2.

Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty

za zlecenie

5,00 zł

6.1.3.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza

za zlecenie

1,50 zł

Rejestracja polecenia zapłaty

za zlecenie

−−−

6.2.2.

Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty

za zlecenie

−−−

6.2.3.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza

za zlecenie

−−−

Strona

6.2.1.

6

W Systemie „Internet Banking”: 9)

6.2.

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

7.

Wyciąg z rachunku bankowego
7.1.

Tryb pobierania

STAWKA

Wyciąg miesięczny sporządzany na koniec miesiąca:
7.1.1.

Odbierany w placówce Banku/elektronicznie raz w miesiącu

7.1.2.

7.2.

za wyciąg

0,00 zł

Wysyłany drogą pocztową na adres korespondencyjny na terenie kraju raz w
miesiącu

za wyciąg

Koszty przesyłki
zgodnie
z aktualną taryfą
Poczty Polskiej
+ 1,10 zł

Sporządzenie dodatkowego wyciągu Na życzenie Klienta

za wyciąg

5,00 zł

za wyciąg

5,00 zł

za dokument

5,00 zł

Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku

7.3.

Na życzenie Klienta

Sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego Na życzenie Klienta

7.4.
8.

Inne czynności
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza:
8.1.1.

za każdy miesiąc roku bieżącego

za dokument

2,00 zł

8.1.2.

za każdy miesiąc roku poprzedniego

za dokument

3,00 zł

8.2.

Przyjęcie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej

jednorazowo

25,00 zł

8.3.

Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji

jednorazowo

15,00 zł

8.4.

Umorzenie książeczki oszczędnościowej

jednorazowo

10,00 zł

jednorazowo

15,00 zł

jednorazowo

10,00 zł

8.5.
8.6.
8.7.
8.7.1.

z Bankiem

za blokadę

10,00 zł

8.7.2.

z innymi bankami

za blokadę

20,00 zł

8.8.

Potwierdzenie wykonania blokady środków

jednorazowo

20,00 zł

8.9.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu

za transakcję

20,00 zł

8.10.

Administrowanie przelewem bez pokrycia

za transakcję

5,00 zł

8.11.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku
bankowego/potwierdzającego wysokość salda/zaświadczenia z informacją, że
rachunek jest/nie jest wolny od zajęcia

8.12.

Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku

za dokument

5,00 zł

8.13.

Likwidacja rachunku

jednorazowo

0,00 zł

za zaświadczenie

24,60 zł
(20,00 zł+23% VAT)
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Przyjęcie/zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci
Odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci
Ustanowienie zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów/pożyczek/innych
zobowiązań w postaci wkładu oszczędnościowego na
książeczce (przekazanie książeczki do depozytu bankowego wraz
z pełnomocnictwem dla Banku) – za każdą zawartą umowę:

Strona

8.1.

2.2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzone książeczką oszczędnościową

1.

Otwarcie rachunku

2.
3.

Tryb pobierania

STAWKA

jednorazowo

0,00 zł

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0,00 zł

Wystawienie książeczki

jednorazowo

2,00 zł

4.

Zamiana książeczki zapisanej lub częściowo zniszczonej na nową

jednorazowo

2,00 zł

5.

Wpłata środków na lokatę

za wpłatę

0,00 zł

6.

Wypłata gotówkowa środków z lokaty 2)

za wypłatę

0,00 zł

7.

Przelew środków z lokaty na rachunek prowadzony w Banku

za przelew

0,00 zł

8.

Przelew środków z lokaty na rachunek prowadzony w innym banku krajowym

za przelew

5,00 zł

9.

Przyjęcie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki
oszczędnościowej

jednorazowo

25,00 zł

11.

Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji

jednorazowo

15,00 zł

12.

Umorzenie książeczki oszczędnościowej

jednorazowo

10,00 zł

13.

Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej (umorzonej)

jednorazowo

2,00 zł

jednorazowo

15,00 zł

jednorazowo

10,00 zł

14.
15.
16.

Przyjęcie/zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci
Odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci
Ustanowienie zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów/pożyczek/innych
zobowiązań (przekazanie książeczki do depozytu bankowego wraz
z pełnomocnictwem dla Banku) w postaci wkładu oszczędnościowego na
książeczce – za każdą zawartą umowę:

16.1.

z Bankiem

za blokadę

10,00 zł

16.2.

z innymi bankami

za blokadę

20,00 zł

17.

Potwierdzenie wykonania blokady środków

jednorazowo

20,00 zł

18.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
tytułu

za transakcję

20,00 zł

19.

Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego terminu umownego

od kwoty lokaty

0,5% min. 1 zł

20.

Likwidacja rachunku

jednorazowo

0,00 zł

8

Rodzaj usług (czynności)

Strona

Lp.

11

TAB. 3. KREDYTY
3.1. Kredyty gotówkowe
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

1.

Rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza

jednorazowo od
wnioskowanej
kwoty

0,00 zł

2.

Udzielenie kredytu:
jednorazowo
od kwoty kredytu

1,2%
min. 20,00 zł

STAWKA

2.1.

Kredyt gotówkowy do 1 roku:

2.2.

Kredyt gotówkowy do 2 lat

jednorazowo od
kwoty kredytu

2%
min. 20,00 zł

2.3.

Kredyt gotówkowy do 3 lat i powyżej

jednorazowo od
kwoty kredytu

3%
min. 20,00 zł

2.4.

Kredyt gotówkowy do 5 lat z preferencyjnym oprocentowaniem

jednorazowo od
kwoty kredytu

5%
min. 20,00 zł

2.5.

Kredyt gotówkowy na spłatę zobowiązań

jednorazowo od
kwoty kredytu

1,5%

Kredyt Odnawialny:
3.1.

Udzielenie kredytu

jednorazowo od
kwoty kredytu

1,2%
min. 20,00 zł

3.2.

Przedłużenie kredytu odnawialnego na następny okres 10)

jednorazowo od
kwoty kredytu

1,2%
min. 20,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym

5.

Spłata całości lub części kredytu przed terminem

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części
(rat kapitałowych lub odsetek)

7.

Podwyższenie kwoty kredytu:
7.1.

udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
(od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu)

7.2.

dla pozostałych kredytów

jednorazowo od
kwoty
wcześniejszej
spłaty
jednorazowo od
kwoty
prolongowanej

jednorazowo od
kwoty
podwyższenia
jednorazowo od
kwoty
podwyższenia

0,00 zł
1%
min. 30,00 zł

1,2%
min. 10,00 zł
1,2%-3%
min. 20,00 zł

8.

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy

9.

Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

10.

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

10,00 zł

11.

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

20,00 zł

12.

Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 11)

jednorazowo

20,00 zł

13.

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 12)

jednorazowo

wg rzeczywistych
kosztów

za aneks

50,00 zł
24,60 zł

(20,00 zł+23% VAT)

9

4.

Strona

3.

3.2. Kredyty hipoteczne
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

1.

Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 13)

jednorazowo od
wnioskowanej
kwoty

100,00 zł

STAWKA

Udzielenie kredytu: 14)
2.1.

Mieszkaniowego „ MÓJ DOM”

jednorazowo od
kwoty kredytu

1,00 %

2.2.

Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego

jednorazowo od
kwoty kredytu

2,00 %

3.

Wydanie promesy udzielenia kredytu

jednorazowo od
kwoty kredytu

0,5%
min. 100,00 zł

4.

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym

jednorazowo

5,00 zł

5.

Spłata całości lub części kredytu przed terminem

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo od
kwoty
prolongowanej

2,0%
min. 200,00 zł

za aneks

50,00 zł

Prolongata terminu spłaty kredytu

7.

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy

8.

Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek
Kredytobiorcy

jednorazowo

9.

Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

10.

Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek
Kredytobiorcy

jednorazowo

11.

Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
spłaty kredytu 15)

jednorazowo

0,00 zł

12.

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

10,00 zł

13.

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

20,00 zł

14.

Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 16)

jednorazowo

20,00 zł

15.

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 17)

jednorazowo

według kosztów
rzeczywistych

16.

Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki

jednorazowo

20,00 zł

200,00 zł
(162,60 zł +23% VAT)

24,60 zł

(20,00 zł+23% VAT)

24,60 zł

(20,00 zł+23% VAT)
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TAB. 4. INNE USŁUGI
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4.1. Usługi różne
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

1.

Wydanie kserokopii umowy

za dokument

2.

Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta

za dokument

STAWKA

20,00 zł
24,60 zł

(20,00 zł+23% VAT)

3.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej
S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie
BIK S.A.

za dokument

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

4.

Zastrzeżenie przez osobę będącą klientem Banku utraconych dokumentów
tożsamości w systemie MIG DZ

jednorazowo

25,00 zł

5.

Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane
na zlecenie Klienta 18)

jednorazowo

40,00 zł + koszty
rzeczywiste

4.2. Depozyty
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

STAWKA

Przechowywanie depozytów
1.

2.

Uwaga: 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.
Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego

miesięcznie

30,00 zł

za depozyt

10,00 zł

4.3. Czeki w obrocie dewizowym

1.

Inkaso czeków

2.

Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata – opłata pobierana od podawcy
czeku

Tryb pobierania

STAWKA

od jednego czeku

40,00 zł
+koszty
rzeczywiste banku
zagranicznego

od czeku

50,00 zł
+ koszty
rzeczywiste
banków trzecich
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Rodzaj usług (czynności)
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TAB. 5. CZYNNOŚCI KASOWE
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Wpłata gotówkowa przekazywana na rachunki w Banku
prowadzone dla:

Tryb pobierania

STAWKA

1.1.

osób prywatnych

od transakcji

0,5%
min. 2,90 zł
max. 200,00 zł

1.2.

jednostek samorządu terytorialnego
Uwaga: Nie dotyczy wpłat od mieszkańców gminy Szerzyny na rachunek
Gminy Szerzyny

od transakcji

0,5%
min. 2,90 zł
max. 200,00 zł

1.3.

Na rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów instytucjonalnych

od transakcji

1.4.

Na rachunki rolników indywidualnych

od transakcji

0,3%
min. 2,90 zł
max. 300,00 zł
0,5%
min. 2,90 zł
max. 200,00 zł

Wpłata gotówkowa przekazywana na rachunek
w innym banku krajowym, w systemie ELIXIR:

2.
2.1.

Do ZUS, Urzędu Skarbowego

od transakcji

0,5%
min. 5,00 zł

2.2.

za energię elektryczną (Tauron)

od transakcji

0,5%
min. 1,70 zł

2.3.

za gaz

od transakcji

2.4.

Pozostałe wpłaty na rachunki, inne niż wymienione powyżej

od transakcji

0,5%
min. 2,90 zł
0,5%
min. 2,90 zł
max. 200,00 zł

Wpłata gotówkowa przekazywana na rachunek
w innym banku krajowym, w systemie SORBNET:

3.
3.1.

W kwocie wyższej lub równej 1 mln zł

od transakcji

20,00 zł

3.2.

W kwocie niższej niż 1 mln zł

od transakcji

0,05%
min. 30,00 zł

od transakcji

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

5.

Wpłata na podstawie książeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na
każde żądanie (a’vista) na rachunek prowadzonym w banku będącym stroną
Porozumienia w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego 8)
Wypłata na podstawie książeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na
każde żądanie (a’vista) z rachunku prowadzonego przez bank będący stroną
Porozumienia w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego 8)

6.

Realizacja imiennego czeku gotówkowego wystawionego do rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez bank, będący stroną
Porozumienia w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego 8)

7.

Inkaso czeku 8b)

od transakcji

6,00 zł

8.

Płatność kartą obcą w kasie Banku 20)

od transakcji

−−−−

9.

Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów
zniszczonych na obiegowe:

4.

Uwaga: kwota wypłaty jest ograniczona zgodnie z warunkami
Porozumienia 8a)

Uwaga: kwota wypłaty jest ograniczona zgodnie z warunkami
Porozumienia 8b)

9.1.

do 10 szt.

od transakcji

0,5%
min. 2,50 zł

9.2.

powyżej 10 szt.

od transakcji

0,5 %
min. 5,00 zł

od transakcji

0,5%
min. 5,00 zł

banknoty od 500 zł i więcej

10.2.

bilon:
10.2.1.

od 50 szt. do 100 szt.

od transakcji

0,5%
min. 5,00 zł

10.2.2.

za każde następne 100 szt.

od transakcji

0,5%
min. 10,00 zł

Strona
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Wymiana (zamiana) polskich znaków pieniężnych wymagających przeliczenia
– posegregowania:

10.

Objaśnienia:
1)

Oferta „Rachunku dla młodych” dotyczy rachunków otwieranych po 01.02.2016 r. dla klientów do 25 roku życia włącznie.

2)

Wypłatę gotówkową w Centrali Banku w Pilźnie w wysokości przekraczającej 50 000,00 zł należy awizować co najmniej
2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2%
nie mniej niż 50,00 zł od kwoty przewyższającej 50 000,00 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona
jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej,
konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.
Wypłatę gotówkową w Oddziale Banku w Szerzynach w wysokości przekraczającej 20 000,00 zł należy awizować co
najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję
w wysokości 0,2% nie mniej niż 50,00 zł od kwoty przewyższającej 20 000,00 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty
gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji
dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.

3)

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.

4)

Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, gdy system
bankowości elektronicznej umożliwi taką formę realizacji zlecenia płatniczego.

5)

Przelewy zagraniczne realizowane są tylko w placówce Banku. Składanie dyspozycji nie jest możliwe w systemie „Internet
Banking”.

Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA:
5a) Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz
Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące
warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem
kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem
Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
3) występuje opcja kosztowa „SHA”;
4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA
jest dostępny w placówce Banku oraz na stronie internetowej www.bankbps.pl).
5b) Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez
Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii,
Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew
z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00;
3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem
kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem
Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
4) występuje opcja kosztowa „SHA”.

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 obowiązuje.
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5c) Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza
polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

7)

Transakcje bezgotówkowe i gotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej VISA w innej walucie niż PLN,
przeliczane są na PLN według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji (kursy dostępne
na stronie internetowej organizacji VISA Europe) i powiększone o prowizję Banku za przewalutowanie w wysokości 3%
wartości transakcji.

8)

Wpłata na rachunek a’vista/ wypłata z rachunku a’vista/ wypłata na podstawie czeku gotówkowego z rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego dokonana w Banku lub bankach będących stronami „Porozumienia w sprawie
wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde
żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.” Aktualny wykaz banków dostępny jest na stanowiskach obsługi
klienta w Banku.
8a) Maksymalne kwoty wypłat dziennych realizowanych na podstawie książeczek a’vista:
Bez potwierdzenia: 500,00 zł
Na postawie telefonicznego potwierdzenia salda: 2 500,00 zł
Do rąk osoby małoletniej powyżej 13 r.ż.: 500,00 zł.
8b) Maksymalne kwoty wypłat dziennych realizowanych na podstawie czeków gotówkowych:
bez potwierdzenia: 500,00 zł
mających potwierdzenie: 2 500,00 zł
Realizacja czeków wystawionych na kwoty wyższe niż 2 500,00 zł może występować wyłącznie w drodze inkasa.

9)

Składanie dyspozycji nie jest możliwe w systemie „Internet Banking”.

10)

Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu

11)

Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób
będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu.

12)

Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się prowizji.

13)

Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego
rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu.

14)

Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Klienta z kredytu.

15)

Pierwsza inspekcja 0 zł.

16)

Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób
będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu.

17)

Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się prowizji.

18)

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

19)

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.

20)

Usługa niedostępna.
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