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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w ,,Taryfie prowizji i opłat bankowych w Banku
Spółdzielczym w Parczewie” zwanej dalej ,,Taryfą”, dotyczy osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej.

Rozdział I
Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Prowizje i opłaty bankowe od Posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku
Spółdzielczym w Parczewie pobierane są z tych rachunków lub innych rachunków wskazanych
przez Posiadacza, w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane gotówką w kasie.
Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie
Posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Parczewie mogą być pobierane
okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Za
pozostałe usługi prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku, w dniu dokonania
operacji bankowej.
Kierownicy Banku mogą ustalić odmienne stawki w granicach nadanych im uprawnień przez
Zarząd Banku.
Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy
stanowią inaczej.
Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz
ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta.
Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.
Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach
ogólnych.
Nie pobiera się prowizji i opłat od:
1) wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
2) wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku
Spółdzielczym w Parczewie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce,
3) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku
wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności,
4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku
wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności.
Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o
obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie podmiotów, o
których mowa w art. 110 Prawa bankowego.
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9.

10.

11.

12.
13.

Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty i przelewów regulowanych oraz czeków
w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR, pobiera się opłatę
stałą wynoszącą 10,00 PLN od każdej operacji.
Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej.
Jeżeli podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej,
opłata/ prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczenia
stosuje się średni kurs NBP z dnia pobrania należności.
Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Członek Zarządu lub kierownik jednostki
organizacyjnej Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według
umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie
uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego.
Taryfa nie stanowi oferty Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do
sprzedaży produktu lub usługi, której dotyczy.
Taryfa prowizji i opłat BS w Parczewie dla klientów detalicznych jest dokumentem o charakterze
ogólnym obowiązującym wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów
zawieranych z Bankiem.
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Lp.
Rodzaj usługi
Rozdział II. RACHUNKI DEPOZYTOWE
I A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWY – ROR
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.
2.
2.1.
2.2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
8.1.
8.2.

8.3.

9.

10.
11.
12.
13.

Wpłata gotówki na rachunek
Wypłata gotówki z rachunku w Banku:
na podstawie dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem komputerowym
na podstawie czeku gotówkowego
Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20. tys. zł. należy awizować co
najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty
Realizacja czeku gotówkowego w Banku, w jednostkach organizacyjnych Banku BPS
S.A., bankach spółdzielczych Zrzeszenia BPS S.A.
Potwierdzenie czeku – od każdego czeku
Inkaso czeku
Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżeń blankietów czeków lub dowodu
tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w Zrzeszeniu BPS S.A. i w innych bankach
krajowych
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
Wyciąg z konta bankowego
odbierany przez posiadacza konta lub osobę upoważnioną w jednostce banku
prowadzącej rachunek
wysyłany przez Bank pocztą (listem zwykłym) na terenie kraju:
a) raz w miesiącu
b) częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju – za każdą przesyłkę
a) listem zwykłym
b) listem poleconym
Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnienia z
tytułu niedopuszczalnego debetu, braku spłaty odnawialnego listem zwykłym
limitu kredytowego lub debetu dopuszczalnego w rachunku
oszczędnościowo – rozliczeniowym, do dłużnika lub jego
listem poleconym
poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu, debetu
dopuszczalnego lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za Listem poleconym za
każdy wysłany monit).
potwierdzeniem
odbioru
Przekształcenie rachunku indywidualnego w rachunek wspólny oraz wspólnego w
indywidualny
Informacja SMS o saldzie, obrotach i wolnych środkach na rachunku – opłata
miesięczna
Udzielanie informacji telefonicznie na hasło, miesięcznie
Likwidacja rachunku

stawka

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
25,00 zł
1,00 zł
bez opłat

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
3,00 zł
6,00 zł

10,00 zł
15,00 zł
1,00 zł
10,00 zł
bez opłat
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I B. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
Uwaga! Prowizje i opłaty dotyczące poszczególnych produktów bankowych, nieopisane w niniejszej części pobierane są na
zasadach ogólnych, zgodnie z treścią poszczególnych rozdziałów Taryfy, dotyczących danego produktu.

1.
2.

3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.3
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – miesięcznie
uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, opłata nie jest pobierana za okres od
dnia otwarcia rachunku do ostatniego dnia miesiąca, w którym otwarto rachunek.
Realizacja przelewu lub stałego zlecenia na rachunki prowadzone:
w Banku
w innych bankach w systemie ELIXIR
realizacja 5-ciu pierwszych przelewów lub stałych zleceń w miesiącu
realizacja 6-go i kolejnych przelewów lub stałych zleceń w miesiącu
a) dyspozycje przelewu złożone przez Internet
b) dyspozycje przelewu złożone w placówce Banku
c) dyspozycja stałego zlecenia złożona przez Internet
uwaga!nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew
d) dyspozycja stałego zlecenia złożona w placówce Banku
uwaga!nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew
w innych bankach w systemie SORBNET
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty
Karta bankomatowa Banku Spółdzielczego w Parczewie
Wydanie/wznowienie karty
Użytkowanie karty
Karty debetowe, Visa Classic Debetowa, karta MasterCard, karta
niespersonalizowana
Wydanie/wznowienie karty debetowej
Użytkowanie i ubezpieczenie karty - miesięcznie
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe
wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grup BPS i SGB
(Uwaga: lista bankomatów jest dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku)
wypłata w innych bankomatach w kraju
a) realizacja 5-ciu pierwszych wypłat w miesiącu
b) realizacja 6-tej i kolejnych wypłat w miesiącu

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
0,50 zł
3,50 zł
1,00 zł
2,00 zł
30,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
6,00 zł

I C. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY „STANDARD”
1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

2.

3.

Prowadzenie rachunku – miesięcznie
uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, opłata nie jest pobierana za okres od
dnia otwarcia rachunku do ostatniego dnia miesiąca, w którym otwarto rachunek.
Realizacja przelewu na rachunki prowadzone:

3.1.

w Banku

3.2.

w innych bankach w systemie ELIXIR

3,50 zł

3.3.

w innych bankach w systemie SORBNET

30,00 zł

4.

Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony;

4.1.

w Banku

4.2.

w innym banku krajowym
uwaga! nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

6,00 zł

bez opłat

bez opłat
2,00 zł
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I D. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWY „VIP”
1.

Otwarcie rachunku

2.

3.

Prowadzenie rachunku – miesięcznie
uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, opłata nie jest pobierana za okres od
dnia otwarcia rachunku do ostatniego dnia miesiąca, w którym otwarto rachunek.
Realizacja przelewu na rachunki prowadzone:

bez opłat

3.1.

w Banku

bez opłat

3.2.

w innych bankach

bez opłat

20,00 zł

a)

dyspozycje złożone przez Internet

bez opłat

b)

dyspozycje złożone w placówce Banku

bez opłat

c)

dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET

4.

Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony;

4.1.

w Banku

30,00 zł
bez opłat

4.2.

w innym banku krajowym
uwaga! nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew
I E. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWY „JUNIOR” I „STUDENT”

bez opłat

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

2.

bez opłat

3.

Prowadzenie rachunku – miesięcznie
uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, opłata nie jest pobierana za okres od
dnia otwarcia rachunku do ostatniego dnia miesiąca, w którym otwarto rachunek.
Realizacja przelewu na rachunki prowadzone:

3.1.

w Banku

bez opłat

3.2.

w innych bankach

bez opłat

a)

dyspozycje złożone przez Internet

b)

dyspozycje złożone w placówce Banku

2,00 zł

c)

dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET

30,00 zł

4.

Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony;

4.1.

w Banku

bez opłat

bez opłat

4.2.

w innym banku krajowym
uwaga! nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew
I F. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWY „SENIOR”

2,00 zł

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

2.

3.

Prowadzenie rachunku – miesięcznie
uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, opłata nie jest pobierana za okres od
dnia otwarcia rachunku do ostatniego dnia miesiąca, w którym otwarto rachunek.
Realizacja przelewu na rachunki prowadzone:

3.1.

w Banku

bez opłat

3.2.

w innych bankach

bez opłat

3,00 zł

a)

dyspozycje złożone przez Internet

b)

dyspozycje złożone w placówce Banku

2,00 zł

c)

dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET

30,00 zł

4.

Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony;

4.1.

w Banku

4.2.

w innym banku krajowym

bez opłat

bez opłat
2,00 zł
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uwaga! nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

II RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWY – PAKIETY
Lp.

Rodzaj usługi

1.
2.

otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku

Tryb
pobierania

bez opłat
bez opłat

bez opłat
10,00 zł

bez opłat
12,00 zł

Pakiet
Prestiżow
y
bez opłat
22,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
3,50 zł

bez opłat
3,50 zł

bez opłat
bez opłat

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

miesięcznie

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za wpłatę
za wypłatę

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

jednorazowo
miesięcznie

Pakiet
Młodzieżowy

Pakiet
Standardowy

Pakiet
Aktywny

uwaga! jeżeli rachunek
otwierany jest po 15
dniu miesiąca, opłata nie
jest pobierana za okres od
dnia otwarcia rachunku
do ostatniego dnia
miesiąca, w którym
otwarto rachunek.
3.
3.1.
3.2.

Realizacja przelewu na
rachunki prowadzone:
w Banku
w innych bankach:

za przelew

a)przez internet

4.

4.1.
4.2.
5.
5.1.

5.2.

b)w placówce banku w
systemie ELIXIR
c) w placówce banku w
systemie SORBNET
Realizacja zlecenia
stałego na rachunek
prowadzony*
w Banku
w innym banku
Elektroniczne kanały dostępu
Dostęp do rachunku za
pośrednictwem systemu
Internet Banking
Wydanie karty kodów

5.3.

Przesłanie karty kodów
pocztą

5.4.

Informacja SMS o saldzie,
obrotach i wolnych
środkach na rachunku –
opłata miesięczna
Dostęp do rachunku za
pośrednictwem
BANKOFONU
Zablokowanie/
odblokowanie
identyfikatora
Zmiana hasła

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
7.

za zlecenie

Potwierdzenie przelewu
w placówce Banku

miesięcznie
za każdą kartę
za każdą kartę

Wpłaty i wypłaty
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa
Polecenie zapłaty
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7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.4.1

8.4.2.
8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.
8.4.7.

8.4.8.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.
8.10.
8.11.

8.12.

9.

Polecenie zapłaty –
rejestracja
Modyfikacja/ odwołanie

za zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za zlecenie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Karty debetowe: Visa Classic Debetowa, karta niespersonalizowana, karta MasterCard
Wydanie/ wznowienie
karty debetowej
Użytkowanie i
ubezpieczenie karty
Transakcje
bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
6,00 zł

0,00 zł
6,00 zł

0,00 zł
0zł

0,00 zł
0 zł

6% min. 20 zł

6% min. 20 zł

6% min. 20 zł

0 zł

2% min. 10 zł

2% min. 10 zł

2% min. 10 zł

0 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

6% min. 20 zł

6% min. 20 zł

6% min. 20 zł

0 zł

2% min. 10 zł

2% min. 10 zł

2% min. 10 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

od transakcji

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

We wskazanych
bankomatach Grupy BPS
i SGB
W innych bankomatach
w kraju
W
kartami
bankomata VISA
ch za
Kartami
granicą
MasterCard
W punktach
akceptujących kartę w
kraju
W
kartami
punktach
VISA
akceptujący
Kartami
ch kartę za
MasterCard
granicą
W placówkach Poczty
Polskiej
Awaryjna wypłata
gotówki za granicą po
utracie karty
Opłata za ,,cash back”
(wypłata gotówki w kasie
placówki handlowo –
usługowej w Polsce.
Sprawdzenie salda w
bankomacie
Powtórne generowanie i
wysyłka PIN na wniosek
Klienta
Telefoniczne
odblokowanie nr PIN na
wniosek Użytkownika
Zmiana danych
Użytkownika karty
Czasowe zablokowanie/
odblokowanie karty
Opłata za wysłanie karty
na adres wskazany przez
Klienta
Opłata za wysłanie kodu
PIN do karty na adres
wskazany przez Klienta
Usługa biometrii

od transakcji

jednorazowo
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10.
10.1.
10.2.
10.3.

Doładowanie telefonów:
w kasie banku
w systemie Internet
Banking
z rachunku bieżącego

0,00 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
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

III. A. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA)
POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
1.
2.
3.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Otwarcie rachunku
bez opłat
Prowadzenie rachunku
bez opłat
Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach
organizacyjnych Banku, Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach
spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, w innych bankach, z
którymi Bank BPS S.A. w imieniu zrzeszonych banków spółdzielczych
Bez opłat
zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie
książeczek oszczędnościowych oraz w placówkach Poczty Polskiej.
Wypłata gotówki z rachunku dokonana w:
Jednostkach organizacyjnych Banku, w Banku BPS S.A., zrzeszonych
bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych
bez opłat
Innych bankach z którymi Bank BPS S.A. zawarł w imieniu
zrzeszonych banków spółdzielczych porozumienie w sprawie
zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych:
a) bez sprawdzania salda
bez opłat
b) ze sprawdzeniem salda
5,00 zł
placówkach Poczty Polskiej
bez opłat
Realizacja przelewu na rachunki:
a) prowadzone w Banku
bez opłat
b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR
3,50 zł
c)dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET
30,00 zł
Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony:
a) w Banku
bez opłat
b) w innym banku krajowym
3,50 zł
Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji
wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach
0,3% od kwoty wkładu, nie mniej
organizacyjnych Banku, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych
niż 10 zł i nie więcej niż 50 zł.
bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach
Poczty Polskiej
Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki
oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu
wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym
postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach
25,00 zł
organizacyjnych Banku, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych
bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach
Poczty Polskiej.
Ustalenie numeru utraconej książeczki
8,00 zł
Umorzenie utraconej książeczki
15,00 zł
Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z
wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu
wg rzeczywistych kosztów
skarbcowego)
Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)
50,00 zł
Za dokonanie blokady środków na rzecz innego banku
20,00 zł
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14.

Opłata za dokonanie wpisu w książeczce oszczędnościowej przelanej
kwoty

0,3%
z wyjątkiem przelewów z tyt.
rent, emerytur i zasiłków z opieki
społecznej, nie mniej niż 5,00 zł.

III. B. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD
RODZICÓW
I
INNYCH
JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

IV.
1.
2.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – miesięcznie
uwaga! Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc
nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku.
Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostce Banku
prowadzącej rachunek
Wypłata gotówki z rachunku w jednostce prowadzącej rachunek
uwaga! Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy
awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty
Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:
a) w Banku
b) w innych bankach w systemie ELIXIR
c)dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET
Wydanie blankietów czekowych – za jeden blankiet
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
uwaga! Opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość
utraconych czeków
Wysłanie wyciągu bankowego
Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów
Likwidacja rachunku

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

min. 5,00 zł
0,3% wpłacanej kwoty nie mniej
niż 2 zł
0,3% wpłacanej kwoty nie mniej
niż 2 zł

bez opłat
3,50 zł
30,00 zł
1,00 zł
wg poniesionych kosztów – nie
mniej niż 20,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
Bez opłat

USŁUGI INTERNETOWE ORAZ UDOSTEPNIANE DROGĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ
Dostęp do rachunku – miesięcznie
Realizacja przelewu na rachunki :
a) prowadzone w Banku
b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR
c) prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET

3.

bez opłat

Realizacja zlecenia stałego na rachunek:
a) prowadzony w Banku
b) prowadzony w innym banku krajowym
Wydanie karty kodów (pierwsze i kolejne)
Zablokowanie/ odblokowanie identyfikatora
Zmiana hasła
Dodanie kolejnego rachunku do obsługi przez Internet
Przesłanie karty kodów pocztą
Zmiana identyfikatora
Papierowy wyciąg z konta wygenerowany w placówce Banku
Potwierdzenie przelewu w placówce Banku
Inne czynności nietypowe
Dostęp do rachunku za pośrednictwem BANKOFONU

Informacja SMS o saldzie rachunku, obrotach i dostępnych środkach –
miesięcznie
Doładowanie telefonu

0,00 zł
bez opłat
0,50 zł
30,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
8,00 zł
bez opłat
30,00 zł
bez opłat
od 0,00 zł do 100,00 zł
bez opłat
(opłata za połączenie wg stawki
operatora)
1,00 zł
0,00 zł
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V.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

VI.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

RACHUNEK
Z
WKŁADAMI
OSZCZĘDNOŚCIOWYMI
POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
Prowadzenie rachunku
Wydanie książeczki
Wpłata gotówki na rachunek
Wypłata gotówki w jednostce Banku prowadzącej rachunek
Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony
a) w Banku
b) w innych bankach w systemie ELIXIR
c) prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET
Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z
wkładów na książeczce
Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji
wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach
organizacyjnych Banku
Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji
wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej na podstawie
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w
związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub
zabezpieczającym.
Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)
Umorzenie utraconej książeczki

TERMINOWYMI
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
3,50 zł
30,00 zł
wg kosztów rzeczywistych
0,3% od kwoty wkładu, nie mniej
niż 10,00 zł i nie więcej niż 50,00
zł.

25,00 zł

50,00 zł
15,00 zł

RACHUNKI PROMOCYJNYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO ,,IKE” – W ZŁOTYCH
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku lokaty/IKE
Wpłaty na rachunek lokaty/IKE
Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek
prowadzony:
a) w Banku
b) w innych bankach w systemie ELIXIR
Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej
rachunek
uwaga! Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy
awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty
Opłata za wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków przed
upływem roku od daty zawarcia umowy rachunku
oszczędnościowego – Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

VII.

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

1.
2.
3.
4.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłata na rachunek
Wypłaty środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego
a) pierwsza wypłata
b) kolejne wypłaty

ORAZ

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
3,50 zł

bez opłat
równowartość kwoty odsetek
naliczonych za pierwsze pół roku

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,30%, nie mniej niż 6,00 zł

VIII.

RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

1.
2.
3.
4.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa:

20,00 zł
bez opłat
bez opłat
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4.1.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Wypłata gotówkowa w złotych
Wypłata gotówkowa w walucie:
a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych
w Komunikacie Banku (opłata pobierana w dniu dokonania
wypłaty
b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie
(opłata pobierana z konta klienta, następnego dnia po
wyznaczonym
Przez klienta terminie odbioru gotówki)
Przelewy na rachunek
prowadzony w Banku walutowy lub złotowy
złotowy w innym banku krajowym
walutowy w innym banku krajowym

6.

Likwidacja rachunku

4.2.

bez opłat

0,25% od kwoty wypłaty

0,25% od awizowanej kwoty
wypłaty

bez opłat
3,50 zł
wg stawek za sprzedaż
przekazów w obrocie
dewizowym
bez opłat

IX.

RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych
Przelewy na rachunek:
prowadzony w Banku walutowy lub złotowy
złotowy w innym banku krajowym
walutowy w innym banku krajowym

X.
1.
2.
3.
4.
5.

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3,50 zł
wg stawek za sprzedaż
przekazów w obrocie
dewizowym

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH
Sporządzenie wyciągu z rachunku na wniosek posiadacza rachunku
Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) –
od każdego dokumentu
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń
bankowych
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o numerze
rachunku
Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku

5,00 zł
5,00 zł
50,00 zł
30,00 zł

20,00 zł
6.

7.
8.
9.

Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych:
dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających
wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów
mogących posłużyć do sfałszowania zapisów w oryginalnych
dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki
organizacyjne Banku, jednostki Banku BPS S.A., zrzeszone banki
spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej.
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub
odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem
Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych
posiadacza rachunku
Przyjęcie lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na
rachunku na wypadek śmierci

30,00 zł
( w tym VAT)

bez opłat
bez opłat

20,00 zł
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9.a

10.

11.
12.
13.

Zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek
śmierci
uwaga! Zmiana dyspozycji to dopisanie nowego rachunku lub nowej
książeczki oszczędnościowej
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu
zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów – za każdą zawartą
umowę:
a) z Bankiem
b) z innymi bankami
Potwierdzenie wykonania blokady środków
Za wypłatę premii gwarancyjnej z książeczki mieszkaniowej
Udzielanie telefonicznie na hasło informacji o wysokości salda na
rachunku – opłata miesięczna
uwaga! Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków

5,00 zł

bez opłat
50,00 zł
5,00 zł
25,00 zł
10,00 zł

ROZDZIAŁ III: KARTY BANKOMATOWE I PŁATNICZE
I.
KARTA BANKOMATOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE
1.
Wydanie karty
5,00 zł
2.
Za wznowienie karty
5,00 zł
3.
Wydanie duplikatu karty
5,00 zł
4.
Za posiadanie karty – miesięcznie
bez opłat
5.
wypłata gotówki w bankomatach BS w Parczewie
bez opłat
6.
Sprawdzenie limitu dostępnych środków w bankomacie
bez opłat
7.
Zastrzeżenie karty
0,00 zł
8.
Czasowa blokada karty
0,00 zł
9.
Rozpatrzenie reklamacji
0,00 zł
II. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA, KARTA MASTERCARD, KARTA
NIESPERSONALIZOWANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Wydanie nowej karty
Wznowienie karty
Wydanie duplikatu karty
Opłata miesięczna za użytkowanie i ubezpieczenie karty – od każdej
karty wydanej do rachunku
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę
Odblokowanie numeru PIN drogą telefoniczną
Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju
Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych za granicą
Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grup BPS i SGB
(Uwaga: lista bankomatów jest dostępna w placówkach Banku i na stronie
internetowej Banku)
Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju
Wypłata gotówki w bankomatach
kartami VISA
za granicą, od kwoty wypłaty
kartami MasterCard
Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju
Wypłata gotówki w kasie innego
kartami VISA
banku za granicą od kwoty
kartami MasterCard
wypłaty

bez opłat
bez opłat
25,00 zł
4,00 zł
6,00 zł
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
0,50% min. 3,00 zł

bez opłat
6,00 zł
6,00% min. 20,00zł
2,00% min. 10,00 zł
bez opłat
5,00 zł
6,00% min. 20,00zł
2,00% min. 10,00 zł
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

III.
1.
2.
3.

Opłata za ,,cash back” (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo –
usługowej w Polsce.
Sprawdzenie w bankomacie wysokości dostępnych środków
Rozpatrzenie reklamacji
Zastrzeżenie karty
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku
za okres przez niego wskazany
Zmiana danych Użytkownika karty
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
Opłata za wysłanie karty na adres wskazany przez Klienta
Opłata za wysłanie kodu PIN do karty na adres wskazany przez
Klienta

KARTA KREDYTOWA BPS VISA CREDIT
Wydanie nowej karty
Wznowienie karty
Opłata za obsługę karty
Pobierana od 2 roku użytkowania, rocznie, jeżeli w roku
poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i
gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi:

a) mniej niż 6.000 zł
b) co najmniej 6.000 zł
4.
Wydanie duplikatu karty
5.
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika karty
6.
Transakcje bezgotówkowe
(płatności w kraju i za granicą przy użyciu karty)
7.
Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków:
7.1. w kraju
7.2. za granicą
8.
Przelew z karty kredytowej
9.
Sprawdzenie salda dostępnych środków w bankomacie
10. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie
(w bankomatach świadczących taką usługę)
11. Zmiana danych użytkownika karty
12. Obsługa nieterminowej spłaty listem zwykłym
(Za każde wysłane upomnienie/
listem poleconym
wezwanie do zapłaty – zgodnie z listem poleconym za
Umową)
potwierdzeniem odbioru
13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie
(pobierana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu
rozliczeniowego
IV. NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA payWave
1.
Wydanie naklejki
jednorazowo
2.
Wznowienie naklejki
jednorazowo
3.
Wydanie duplikatu naklejki
jednorazowo
4.
Wydanie nowej naklejki w miejsce
jednorazowo
zastrzeżonej

Bez opłat
2,00 zł
bez opłat
0,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

bez opłat
bez opłat

54,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

3% nie mniej niż 6,00 zł
2% nie mniej niż 20,00 zł
3% nie mniej niż 6,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3,00 zł
6,00 zł
10,00 zł
3% nie mniej niż 40,- zł

bez opłat
15,- zł
15,- zł
15,- zł

15

5.
5.1
5.2
6.
7.

8.

Użytkowanie i ubezpieczenie naklejki zbliżeniowej
Wydane do 29.02.2016r.
miesięcznie
Wydane lub wznowione po 01.03.2016r.
miesięcznie
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
Transakcje bezgotówkowe w walutach
innych niż waluta rachunku
od transakcji

bez opłat
4,- zł
bez opłat
3% wartości transakcji przy
zastosowaniu kursu własnego
VISA
10,- zł

Powtórne generowanie i wysyłka PIN
jednorazowo
na wniosek Klienta
9.
Telefoniczne odblokowanie numeru
jednorazowo
10,- zł
PIN na wniosek Użytkownika
10. Zmiana danych Użytkownika naklejki
Jednorazowo
10,- zł
zbliżeniowej
11. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie
jednorazowo
bez opłat
naklejki zbliżeniowej
12. Zmiana limitów na naklejce
od zmiany
bez opłat
zbliżeniowej
V. KARTA DEBETOWA DO RACHUNKU PŁATNEGO NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUCIE EURO
– VISA Euro
lp.
rodzaj czynności
tryb pobierania
stawka
1.
Wydanie/ wznowienie karty
jednorazowo
0,00 EUR
2.
Użytkowanie i ubezpieczenie karty
miesięcznie od każdej
1,00 EUR
karty wydanej do
rachunku
3.
wydanie duplikatu karty (opłata nie jest
pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z
jednorazowo
5,00 EUR
przyczyn leżących po stronie Banku)
4.
Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą:
4.1.
Transakcje
bezgotówkowe
(dla
wszystkich kart VISA w przypadku
transakcji bezgotówkowych i wypłat
gotówki dokonanych poza granicami kraju
pobierana jest dodatkowa prowizja Banku –
od transakcji
0,00 EUR
3% wartości transakcji, przy stosowaniu
kursu własnego VISA w przypadku
transakcji dokonywanych w walutach
innych niż waluta rachunku bankowego i
PLN).
4.2.
Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków (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).
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4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

we wskazanych bankomatach Grupy
BPS i innych banków krajowych i
terminalach POS zgodnie z zawartymi
umowami (lista bankomatów dostępna w
placówkach Banku i na stronie internetowej
Banku)
w innych bankomatach w kraju
w bankomatach akceptujących kartę za
granicą
w punktach akceptujących kartę za
granicą
w punktach akceptujących kartę w
kraju
w placówkach Poczty Polskiej

0,00 EUR

3% min. 1,50 EUR
3% min.2,50 EUR
od transakcji
3% min.2,50 EUR
3% min.2,50 EUR
3% min.2,50 EUR

5.1.

powtórne generowanie i wysyłka PIN
od zlecenia
na wniosek Klienta
5.2.
telefoniczne odblokowanie kodu PIN
od transakcji
5.3.
czasowe zablokowanie/ odblokowanie
jednorazowo
karty
5.4.
sprawdzenie salda w bankomacie
(usługa jest dostępna wyłącznie w
od transakcji
bankomatach świadczących taką usługę)
VI. KARTA PRZEDPŁACONA
lp.
rodzaj czynności
tryb pobierania
1.
Opłaty za kartę
1.1
Opłata za wydanie karty
jednorazowo
1.2
Opłata za miesięczną obsługę karty
miesięcznie
2.
Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą
2.1
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
2.2
Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą
2.2.1
we wskazanych bankomatach Grupy
BPS i innych banków krajowych i
terminalach POS zgodnie z zawartymi
umowami
2.2.2
w innych bankomatach w kraju
2.2.3
w bankomatach akceptujących kartę za
od transakcji
granicą
2.2.4
2.2.5
2.2.6
3.
3.1
3.2

w punktach akceptujących kartę w
kraju
w punktach akceptujących kartę za
granicą
w placówkach Poczty Polskiej
Inne opłaty
Zasilenie środkami rachunku karty
Zmiana kodu PIN w bankomacie

2,50 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR

stawka
15 zł
0 zł
0 zł

0 zł

5 zł
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł

od transakcji
od zlecenia

0 zł
0 zł
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3.3

Sprawdzenie salda we wskazanych
bankomatach Grupy BPS
3.4
Wypłata środków przechowywanych
na rachunku karty
3.5
Usługa cash back
3.6
Opłata za wyciąg wysłany przez Bank
drogą pocztową
ROZDZIAŁ IV: KREDYTY
I.
KREDYTY GOTÓWKOWE
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1
2.2
3.
4.

5.

6.

II.
1.

1.1.
1.2.
1.3.

od transakcji

0 zł

od zlecenia

12 zł

od transakcji
za przesyłkę

0,50 zł
5 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt lub
pożyczkę
uwaga!

opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego
załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu,

w przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza nie jest
zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu,
do 10.000,00 zł
od 10.001,00 zł do 50.000,00 zł
od 50.001,00 zł
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu bezodsetkowego
Prowizja od kwoty udzielonej Pożyczki mobilnej w bankomacie
Przyznanie uprawnień do korzystania z dopuszczalnego debetu –
rocznie (płatne z góry)
Wysłanie wezwania do dostarczenia
listem zwykłym
wymaganych dokumentów zgodnie z
listem poleconym
zapisami umowy (np. informacji o
listem poleconym za
wynagrodzeniu, polis, itp.)
potwierdzeniem odbioru
Podpisanie na wniosek klienta aneksu do umowy kredytowej,
dotyczącego:
a) prolongaty spłaty lub zmiany terminarza spłaty kredytu,
b) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu albo innych warunków
umowy
uwaga! za każdą z wymienionych czynności prowizję nalicza się od
pozostałej do spłaty kwoty kredytu
Prowizja rekompensacyjna od wcześniejszej spłaty kredytu lub
pożyczki – naliczana od kwoty spłaconej przed terminem

20,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
od 0% do 7%
od 5 do 10%
5%
2% od kwoty debetu – nie mniej
niż 10,00 zł.
3,00 zł
6,00 zł
10,00 zł

od 1% do 3%,
nie mniej niż 50,00 zł

0%

KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt
Uwaga:

opłata pobierana jest ,,z góry” i nie podlega zwrotowi w razie
odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z
kredytu,

w przypadku udzielenia kredytu, opłata nie jest zaliczana na poczet
prowizji za udzielenie kredytu
do 50.000,00 zł
od 50.001,00 zł do 200.000,00 zł
od 200.001,00 zł

100,00 zł
250,00 zł
350,00 zł
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

III.

Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”/
„Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego”
a) dla klientów Banku posiadających czynny rachunek
oszczędnościowo – rozliczeniowy lub inny bieżący od co
najmniej 3 miesięcy
b) dla pozostałych klientów
Wystawienie promesy udzielenie kredytu
uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu;
w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji
za udzielenie kredytu
Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty
kapitału kredytu lub jego części lub odsetek – od kwoty objętej
prolongatą
uwaga: opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega
zwrotowi w przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji
przez niego z wnioskowanej usługi, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie
prolongaty
Podpisanie na wniosek Klienta aneksu do umowy kredytowej
dotyczącego:
a) prolongaty spłaty lub zmiany terminarza spłaty kredytu,
b) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu albo innych
warunków umowy
uwaga: Za każdą z wymienionych czynności prowizję nalicza się od
pozostałej do spłaty kwoty kredytu
Spłata części lub całości kredytu przed terminem
Wysłanie wezwania do dostarczenia
listem zwykłym
wymaganych dokumentów zgodnie z
listem poleconym
zapisami umowy
listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru
Opłata za wyjazd na miejsce realizacji inwestycji i stwierdzenie stanu
zaawansowania robót

od 0% do 4%

od 1,00 do 2,50%
od 1,50% do 3,00%
0,10% kwoty na jaką wystawiono
promesę, nie mniej niż 200 zł

20,00 zł

od 1,00 do 3,00%
nie mniej niż 50,00 zł

0,00 zł
3,00 zł
6,00 zł
10,00 zł
100,00 zł

KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH (do 31 grudnia

2014r.)
1.

2.

3.

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty
kapitału kredytu lub jego części lub odsetek – od kwoty objętej
prolongatą
uwaga: opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega
zwrotowi w przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji
przez niego z wnioskowanej usługi, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie
prolongaty
Podpisanie na wniosek Klienta aneksu do umowy kredytowej
dotyczącego:
a) prolongaty spłaty lub zmiany terminarza spłaty kredytu,
b) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu albo innych warunków
umowy
uwaga: Za każdą z wymienionych czynności prowizję nalicza się od
pozostałej do spłaty kwoty kredytu
Spłata części lub całości kredytu przed terminem

20,00 zł

od 1,00 do 3,00%
nie mniej niż 50,00 zł

0,00 zł
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4.

IV.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów
zgodnie z zapisami umowy

10,00 zł

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH
Przejęcie długu przez osobę trzecią (opłata naliczana od kwoty
kredytu pozostałego do spłaty)
Wystawienie promesy udzielenia kredytu
uwaga! prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu;
w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta nie jest zaliczana na poczet
prowizji od kwoty przyznanego kredytu
Prowizja za niewykorzystanie kredytu postawionego do dyspozycji
Wysyłanie wezwań (monitów) do
listem zwykłym
zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub
listem poleconym
jego poręczycieli (kwota płatna przez
listem poleconym za
dłużnika za każdy wysłany monit)
potwierdzeniem odbioru
Wystawienie zaświadczenia o niewystępowaniu w ewidencji BS
Wystawienie zaświadczenia o stanie zadłużenia
Wydanie opinii o kliencie
Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku
Wyrażenie przez BS zgody na wykreślenie hipoteki
Sporządzenie kopii umowy kredytowej lub innego dokumentu (za
jeden dokument)
Wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy związany z nieterminową
spłatą kredytu
Wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką w
całości lub w części
Za zgłoszenie weksli do protestu
Za przygotowanie wniosku o wpis zastawu rejestrowego
Za przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu
Realizacja zlecenia stałego związanego ze spłatą kredytu
Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

ROZDZIAŁ V: INNE USŁUGI
I.
USŁUGI RÓŻNE
1.
Wydanie kserokopii umowy
2.
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom,
organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa
bankowego – od jednej osoby (małżeństwa) wymienionej w
zapytaniu
uwaga! opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110
Prawa bankowego oraz z przypadku banków spółdzielczych
stosujących wobec Banku zasadę wzajemności.
3.
Polecenie wypłaty w obrocie dewizowym:
a) realizacja skupu poleceń wypłaty otrzymanych z banków
krajowych i zagranicznych (otrzymane przelewy
transgraniczne)
b) realizacja poleceń sprzedaży wysłanych do banków
krajowych i zagranicznych (wysłane przelewy transgraniczne)
4.
Sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach
w bankach i SKOK-ach

1% , nie mniej niż 100,00 zł i nie
więcej niż 1.000,00 zł
0,1% kwoty na jaką wystawiono
promesę, nie mniej niż 200,00 zł
0,00 %
3,00 zł
6,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
1% sumy wekslowej
100,00 zł
100,00 zł
2,00 zł
50,00 zł

10,00 zł

60,00 zł
w tym podatek VAT

5,00 zł

10,00 zł
30,00 zł
w tym podatek VAT

20

5.
6.

II.
1.

2.

3.
4.
4.1.
4.2.
5.
III.
1.

2.

3.

Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu
tożsamości na wniosek osoby nie będącej Klientem Banku
Przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku w sprawie
realizacji praw Klienta w zakresie ochrony danych osobowych.

30,00 zł
w tym podatek VAT
bez opłat

Uwaga! Jeżeli częstotliwość składania powyższych wniosków
jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank
pobierze opłatę, równą kosztom administracyjnym
związanym z udzieleniem odpowiedzi. Wniosek klienta nie
będzie rozpatrywany do czasu wniesienia przez Klienta
stosownej opłaty.
CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:
a) oszczędnościowe i oszczędnościowo – rozliczeniowe osób
prywatnych prowadzone w Banku
b) pozostałe rachunki prowadzone w Banku
c) prowadzone w innych bankach krajowych:
- do 1.000,00 zł
- od 1.001,00 zł
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w
bankach, z którymi Bank BPS S.A. zawarł w imieniu
zrzeszonych banków spółdzielczych porozumienie w sprawie
zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego
Obsługa zleceń do wypłaty
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów
zniszczonych na obiegowe:
od klientów posiadających rachunek oszczędnościowo –
rozliczeniowy w Banku
od klientów nie posiadających rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowego w Banku:
Skup i sprzedaż walut obcych
INNE OPŁATY KASOWO – SKARBCOWE
Za przechowywanie w depozycie bankowym: książeczek
oszczędnościowych, duplikatów kluczy, itp. Od każdego
deponowanego dokumentu
Za przyjęcie wpłaty gotówkowej na rachunek Klienta lub wypłatę
gotówkową z rachunku Klienta – dokonane w placówce Klienta

Za usługi nie przewidziane w taryfie

bez opłat
bez opłat
2,80 zł
0,50%

wg porozumienia
5,00 zł

bez opłat
0,50% wymienianej kwoty –
nie mniej niż 10,00 zł
bez opłat
120,00 zł – za każdy rozpoczęty
rok kalendarzowy


5%
obowiązującego
najniższego wynagrodzenia
pracowników
–
jeżeli
odległość między placówką
banku
i
klienta
nie
przekracza 5 km,

10% j.w. przy odległości od 5
km do 15 km,

15% j.w. przy odległości od
15 km do 30 km,

powyżej 30 km według
umowy z klientem
Do uzgodnienia
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IV.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

V.
1.
2.
3.

4.

5.

5.1.
6.
7.
7.1.

REALIZACJA (SKUP) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM* 1 OTRZYMYWANYCH
Z BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, W TYM ŚWIADCZENIA
EMERYTALNO - RENTOWE
Przekazy na kwoty nie przekraczające 10,00 EUR
Przelewy SEPA 2
Polecenie wypłaty3
Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w
standardzie IBAN, od każdego polecenia wypłaty.
uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3.
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/
postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta.
uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.
Zwrot nie podjętej kwoty przekazu – od transakcji

10,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
30,00 zł

160,00 zł
+ koszty rzeczywiste
0,15% nie mniej
niż 16,00 zł
nie więcej niż 100,00 zł

REALIZACJA (SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM
Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi w Grupie BPS
Przelewy SEPA
Polecenie wypłaty
uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków
pośredniczących określone w pkt 7 w przypadku opcji „OUR” oraz opłatę
SWIFT – ową.
Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w
standardzie IBAN, od każdego polecenia wypłaty.
uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 4.
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w
niestandardowym trybie
uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 3 i
4
W EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na
zlecenie klienta
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry”
od poleceń wypłaty
kwoty nie przekraczające EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej
walucie wymienialnej

20,00 zł
25,00 zł
30,00 zł

30,00 zł

180,00 zł od transakcji
160,00 zł + ew. koszty banków
trzecich

120,00 zł od transakcji

1

Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i 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 kierowany jest przekaz;
3) występuje opcja kosztowa ,,SHA”;
4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków
SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl).
3
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).
2

22

7.2.
8.
9.

VI.
1.
2.
3.

4.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
6.

kwoty przekraczające EUR 5.000,00 lub jej równowartość w innej
walucie wymienialnej
Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego
wykonanie przekazu

120,00 zł od transakcji
30,00 zł

Za przygotowanie i realizację przelewu w obrocie
międzynarodowym
CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM
Skup czeków podróżnych
Warunkowy skup czeku (od łącznej wartości czeku)
Uwaga! Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto”
Inkaso czeków (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) uwaga!
Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto” oraz zryczałtowane koszty
banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po
zainkasowaniu pokrycia czeku przez Bank
Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata
Uwaga! Opłatę pobiera się od podawcy czeku
Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:
Czeki opiewające na EUR:
płatne na terenie krajów UE, w których EUR jest waluta obiegową
płatne w pozostałych krajach
Czeki opiewające na funty brytyjskie – GBP – płatne w Wielkiej
Brytanii
Czeki opiewające na dolary amerykańskie – USD:
płatne w USA – w przypadku składania przez jednego podawcę
jednego czeku
płatne w USA – w przypadku składania przez jednego podawcę
więcej niż jednego czeku
Zryczałtowana opłata pocztowa – „opłata porto” – za czeki przyjęte do
inkasa lub skupu warunkowego uwaga! Jeżeli klient przedkłada kilka
czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie

ROZDZIAŁ VI. UBEZPIECZENIA
I.
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW DO
KREDYTÓW W RACHUNKU KREDYTOWYM
1.

Śmierć naturalna i NW*

2.

Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy*

10,00 zł

1% min. 40,00 zł
1,50%
min. 20 zł
0,25%
min. 60 zł max 300 zł
60,00 zł + koszty rzeczywiste
banków trzecich – od czeku

4,00 EUR za czek
10,00 EUR za czek
4,00 GBP za czek

4,00 USD za czek
3,00 USD za czek

15,00 zł
od transakcji

Tryb
pobierania

Stawka
(% sumy
ubezp.)

jednorazowo
rocznie
jednorazowo

0,059
0,88
0,088

rocznie

1,35
0,178

3.

Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy ,
utrata pracy*

jednorazowo
rocznie

3,45

4.

Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy,
poważne zachorowanie*

jednorazowo

0,128

rocznie

1,97

Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy,
utrata pracy, poważne zachorowanie*

jednorazowo

0,218

rocznie

4,07

miesięcznie

0,038

rocznie

0,456

5.

6.

*dotyczy kredytów do 50.000,- zł
Śmierć naturalna i NW trwała i całkowita niezdolność do pracy w
wyniku NW**
**dotyczy kredytów powyżej 50.000,- zł
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II.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW DO
KREDYTÓW ODNAWIALNYCH ORAZ DEBETU
DOPUSZCZALNEGO W ROR

Tryb
pobierania

Stawka
(% sumy
ubezp.)

1.
2.
3.

Śmierć naturalna i NW
Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy
Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy ,
utrata pracy
Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy ,
poważne zachorowanie
Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy,
utrata pracy, poważne zachorowanie

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

0,71
1,08
2,76

jednorazowo

1,58

jednorazowo

3,26

III.

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI
W BUDOWIE, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH ORAZ
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Tryb
pobierania

Stawka
(% sumy
ubezp.)

1.
2.
3.

Ubezpieczenie nieruchomości
Ubezpieczenie nieruchomości w budowie
Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów
wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z
włamaniem lub rabunku oraz OC w życiu prywatnym*
Wariant I
Wariant II
Wariant III

jednorazowo
jednorazowo

0,06
0,09

Tryb pobierania

Składka

4.
5.

3a.
jednorazowo
3b.
jednorazowo
3c.
jednorazowo
*) Wybór ubezpieczenia w wariancie I, II lub III jest niemożliwy dla nieruchomości w budowie.

100,00 zł
250,00 zł
390,00 zł
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