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Postanowienia ogólne: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI
1. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Przysusze, zwana dalej „Taryfą”, określa stawki prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank
Spółdzielczy w Przysusze od klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
2. Użyte w Taryfie określenie Bank należy rozumieć jako Bank Spółdzielczy w Przysusze.
3. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych.
4. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
6. Prowizje i opłaty pobierane są:
1) niezwłocznie w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji;
2) cyklicznie (miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych);
3) zbiorczo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) w innych terminach wskazanych w niniejszej Taryfie lub zgodnie z zawartą umową.
7. Opłata za prowadzenie rachunków pobierana jest miesięcznie, w pierwszym dniu każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek
został otwarty.
8. Opłaty abonamentowe oraz opłata za prowadzenie rachunku pobierane są w sposób automatyczny z rachunku klienta:
1) w ciężar rachunku do wysokości wolnych środków na rachunku,
2) w przypadku braku wolnych środków na rachunku, posiadacz rachunku jest zobowiązany do uzupełnienia środków, spłata należności pokrywana jest z pierwszych wpływów na rachunek.
9. Prowizje za realizację zleceń Posiadacza rachunku pokrytych wpływami bieżącymi pobiera się od kwoty płatności.
10. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez Bank z instytucjami lub przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, pobiera się prowizję lub opłatę
w wysokości określonej w umowie.
11. Nie pobiera się prowizji i opłat:
1) za otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz lokat terminowych;
2) od wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w Banku dokonywanych do 14 dni przed ustalonym w umowie terminem; w pozostałych przypadkach zgodnie
z umową,
3) od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, ewentualnie według umowy,
4) od wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do Banku (np. z tytułu najmu lokalu Banku, dostaw robót i usług ) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla Banku),
5) od wpłat na rzecz organizacji pozarządowych (zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) mających status jednostki pożytku
publicznego oraz na cele charytatywne.
12. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
13. 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.
14. 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.
15. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetu państwa Bank pobiera prowizje/opłaty w wysokościach uzgodnionych z oddziałem NBP (zgodnie z zawartą umową).
16. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust.1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa,
z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz – na zasadzie wzajemności – innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów (art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego).
17. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
18. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania
poszczególnych kart płatniczych.
19. Za usługi inne (nietypowe) i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku Spółdzielczego w Przysusze może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę
na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i niesprzeczne z interesem Banku.
20. Zarząd Banku może ustalić inne stawki prowizji i opłat podczas negocjacji z klientem.
21. Decyzję o indywidualnych zasadach ustalania opłat i prowizji bankowych pomiędzy posiedzeniami Zarządu podejmuje dwóch członków Zarządu lub Prezes Zarządu z dyrektorem/kierownikiem
jednostki organizacyjnej. Warunki określa Instrukcja służbowa „Zasady stosowania indywidualnych warunków i cen produktów bankowych”.
22. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.
23. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.
4

DZIAŁ 1: OBSŁUGA KASOWA WSZYSTKICH KLIENTÓW
NIE ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH
Lp.

Wyszczególnienie czynności/usług

Tryb pobierania opłaty

Stawka
podstawowa

Stawka
min.

6 zł

6 zł

Stawka
max.

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

Wpłaty gotówkowe na rachunki:
1)

1

prowadzone w
innych bankach

do 600 zł
pow. 600 zł

2)

firm świadczących usługi telekomunikacyjne

3)

dostawców energii z tytułu wpłat za energię elektryczną

4)

Poczty Polskiej z tytułu wpłat za abonament RTV

5)

1%
6 zł

x

6 zł

x

6 zł

x

KRUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

6 zł

x

6)

ZUS

10 zł

x

7)

US z tytułu wpłaty podatków

10 zł

x

za każdą wpłatę

3,20 zł
(o ile umowa nie
stanowi inaczej)

x

naliczana od wpłacanej
kwoty

1%

6 zł

8) Wpłaty dokonywane w kasie Banku na rachunki jednostek samorządów terytorialnych
*
prowadzone w Banku

*prowizji nie pobiera się od wpłat dokonywanych przez kasjerów jednostek samorządów terytorialnych,

naliczana od wpłacanej
kwoty

sołtysów i inkasentów jst.

2

Płatność kartą w kasie Banku

3

Wypłaty gotówkowe z rachunku BS w Przysusze – z konta „kwoty w
oczekiwaniu na uznanie rachunku klienta lub wypłaty” – prowizję pobiera
się od klienta otrzymującego wypłatę

za każdą wypłatę

0,50 %

10 zł

4

Realizacja wpłaty gotówkowej za pomocą systemu rozliczeń SORBNET

za każdą wpłatę

35 zł

x

5

Wymiana banknotów i monet na inne nominały:
1) do 20 zł.
2) pow. 20 zł

za każdą wymianę

bez opłat
2%

3 zł

6

Sporządzenie odpisu dowodu wpłaty kasowej

za każdy dowód

10 zł

x

5

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

DZIAŁ 2: OBSŁUGA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
Rozdział 1. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne (dotyczy: klienta indywidualnego, SKO, PKZP, Rady rodziców)
1.1. Rachunki płatnicze
Wyszczególnienie czynności/usług

Lp.

1

Tryb
pobierania
opłaty

Prowadzenie rachunku płatniczego

(Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym
nastąpiło otwarcie rachunku)
2

Polecenie przelewu wewnętrznego

(Uwaga: nie dotyczy dyspozycji spłat kredytów, lokowania
środków na rachunkach terminowych, oszczędnościowych)

3

Polecenie przelewu
1) złożone w formie papierowej w
Oddziale/Filii
a) na rachunki prowadzone w bankach innych
niż BS Przysucha
b) na rachunki prowadzone w bankach innych
niż BS Przysucha – realizowanych w systemie
SORBNET (bez względu na kwotę)
c) na rachunki prowadzone w bankach innych
niż BS Przysucha – realizowanych w systemie
EXPRESS ELIXIR (bez względu na kwotę)
2) złożonych za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej
a) na rachunki prowadzone w BS Przysucha
b) na rachunki prowadzone w bankach innych
niż BS Przysucha

miesięcznie
za każdy
przelew

STAWKA OBOWIAZUJĄCA
Podstawowy
„Konto za
Unikonto
rachunek
złotówkę2” Emeryt/Student3
płatniczy4

Unikonto
Standard

„Top –
konto dla
Młodych1”

6 zł

0 zł

1 zł

2 zł

3 zł

3 zł

3 zł

Konto
TAK!

bez opłat

1 zł

9 zł

Jednorazowy/
przychód
prowizyjny

3 zł

bez opłat

3 zł

3 zł

Jednorazowy/
przychód
prowizyjny

8,00 zł

5 zł

4,5 zł

4,5 zł

4,5 zł

4,5 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 3 zł 5

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

za każdy
przelew

0,50 zł

0 zł

0,50 zł

Metoda
rozliczenia/
rodzaj
przychodu

Dogodne
Konto
Internetowe

0,50 zł

bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 1 zł5

0 zł

0 zł

0,50 zł

0 zł

1 zł

0 zł

1 zł

1 zł

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

10 zł

10 zł

0 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

Jednorazowy/
przychód
prowizyjny

c) na rachunki prowadzone w bankach innych

niż BS Przysucha – realizowanych w systemie
SORBNET (bez względu na kwotę)
d) na rachunki prowadzone w bankach innych
niż BS Przysucha – realizowanych w systemie
EXPRESS ELIXIR (bez względu na kwotę)
3) wydanie na wniosek klienta, potwierdzenia
wykonania przelewu

za każde
potwierdzenie

Rachunek prowadzony dla klientów do 30 roku życia
Produkt wycofany z oferty od dn. 08.07.2019r. Stawki promocyjne na prowadzenie ww. rachunku obowiązują przez 4 lata od dnia zawarcia umowy.
3 Unikonto Student – produkt wycofany z oferty Banku
4 Podstawowy rachunek płatniczy obowiązuje od 08.08.2018r.
5 Do limity pięciu bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności o których mowa w pkt 5 ust. 1a), pkt 5 ust 2b); w pkt 6 ust 1 b); pkt 6 ust 2 b)
1
2

6

Jednorazowy/
przychód
prowizyjny

4

Zlecenie stałe
1) realizacja przelewu złożonego w formie
papierowej w Oddziale/Filii
a) na rachunki prowadzone w BS Przysucha
b) na rachunki prowadzone w bankach innych
niż BS Przysucha

od każdej
operacji

2) realizacja zlecenia stałego złożonego za
pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej
a) na rachunki prowadzone w BS Przysucha
b) na rachunki prowadzone w bankach innych
niż BS Przysucha

5

6

3) za ustanowienie stałego zlecenia
4) modyfikacja zlecenia stałego złożona w
Oddziale/Filii
5) poinformowanie o odmowie realizacji
zlecenia stałego z powodu braku środków
na rachunku klienta
Polecenie zapłaty - przyjęcie polecenia zapłaty
w oddziale dłużnika (opłatę pobiera się z
rachunku dłużnika)
1) za ustanowienie polecenia zapłaty
2) przyjęcie polecenia zapłaty w oddziale
dłużnika
3) modyfikacja polecenia zapłaty
4) odwołanie polecenia zapłaty przez
dłużnika
5) poinformowanie o odmowie realizacji
polecenia zapłaty z powodu braku
środków na rachunku klienta
Polecenie zapłaty (dotyczy wierzyciela- opłata
pobierana z rachunku wierzyciela)
1) realizacja polecenia zapłaty
2) wycofanie przez wierzyciela dyspozycji
polecenia zapłaty

Za każdą
dyspozycję

za każdą
dyspozycję

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

0,50 zł

0 zł

0 zł

0,50 zł

2 zł
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 2,00 zł5

bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 1 zł5

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 zł

0 zł

1 zł

1 zł

5 zł
5 zł

5 zł
5 zł

5 zł
5 zł

5 zł
5 zł

0 zł
0 zł

5 zł
2 zł

5 zł
5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

2 zł

5 zł

1,90 zł

0 zł

1,90 zł

1,90 zł

bez opłat

1 zł

1,90 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

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

4 zł
5 zł

4 zł
5 zł

4 zł
0 zł
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4 zł
5 zł

bez opłat
bez opłat

4 zł
5 zł

4 zł
5 zł

Jednorazowy/
przychód
prowizyjny

Jednorazowy/
przychód
prowizyjny

Jednorazowy/
przychód
prowizyjny
Jednorazowy/
przychód
prowizyjny

POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY
Wyszczególnienie czynności/usług

Lp.
1
2
3

Tryb pobierania opłaty
-

Wpłata gotówki - dokonywana na rachunek płatniczy w placówce BS Przysucha
Wypłata gotówki z rachunku płatniczego dokonywana w placówce BS Przysucha
Przyjęcie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
1) pierwszy pełnomocnik
2) każdy kolejny pełnomocnik

-

Stawka
obowiązująca

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

bez opłat
bez opłat

-

za każda dyspozycję

bez opłat
20 zł

za jeden wyciąg
za każdy dodatkowy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
10 zł
5 zł

za każde przyjęcie, zmianę lub
odwołanie

50 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

od każdego spadkobiercy

50 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdą dyspozycję
za każde zestawienie

30 zł
bez opłat

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdą informacje

bez opłat
20 zł
15 zł

Za każdą zmianę

30 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdą informacje

10 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdą informację

20 zł
30 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

(Uwaga: opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy)
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Wysłanie wyciągu bankowego
1) sporządzenie i wysłanie jednego wyciągu w miesiącu
2) sporządzenie, na wniosek klienta dodatkowego wyciągu
3) sporządzanie wyciągów w innych terminach według zawartej umowy
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu
na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców
(realizacja na podstawie postanowienia sądowego, aktu notarialnego lub zapisu na wypadek śmierci)
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Za zastrzeżenie:
1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty BS Przysucha
2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt a)

za każde zastrzeżenie

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku płatniczego
Zachowanie numeru rachunku płatniczego przy zmianie rodzaju rachunku płatniczego*
*opłata nie dotyczy zmiany na Unikonto EMERYT oraz TOP Konto

Wydanie potwierdzenia o numerze rachunku

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku płatniczym:
13

1) bieżący rok
2) za każdy poprzedni rok

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

(Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek)

15

Sporządzenie odpisu:
1) wyciągu z rachunku płatniczego
2) jednego dowodu do wyciągu
Za dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank

16

Za wydanie potwierdzenia wykonania blokady środków na rachunku płatniczym

14

za każdy dokument

10 zł
5 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

rocznie, za każdą dokonaną
blokadę
za każde potwierdzenie

100 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

10 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

0,15% od kwoty + koszty
banków pośredniczących
(min. 10 zł max. 200zł)

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

17

Za wykonanie zlecenia płatniczego za granicę6

za każdą dyspozycję

18
19

Przelewy wykonywane w terminie wskazanym przez klienta – przelewy z datą przyszłą

Nieodebranie awizowanej gotówki

za każdą dyspozycję
od awizowanej kwoty

20

Za przekształcenie rachunku Unikonto Standard na Unikonto Emeryt
Za wydanie duplikatu umowy rachunku bankowego

za każdą dyspozycję
Za każdą informację

21

6

Opłata nie dotyczy transakcji w walucie EUR.

8

10 zł
0,20% min. 50 zł
25 zł
30 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/przychód prowizyjny

1.2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wyszczególnienie czynności/usług
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Likwidacja rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku
Wydanie pierwszej książeczki
Wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej lub utraconej
Umorzenie utraconej książeczki
Ustalenie numeru książeczki
Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inna osobę
Przyjęcie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem:
1) pierwszy pełnomocnik
2) każdy kolejny pełnomocnik

Tryb pobierania
opłaty

Stawka obowiązująca

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

za każdą książeczkę
za każdą książeczkę
za każdą książeczkę
za każdą książeczkę
za każdą książeczkę

bez opłat
0 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
15 zł
bez opłat
10 zł
30 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdą dyspozycję

20 zł

za każdą dyspozycję

50 zł

od każdego spadkobiercy
za każdą dyspozycję
za każdą informację
rocznie, za każdą
dokonaną blokadę

50 zł
30 zł
15 zł
100 zł

za każdą informacje

20 zł
30 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdy rachunek

20 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

0 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

(Uwaga: opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy)

12
13
14
15
16

17

Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców
(realizacja na podstawie postanowienia sądowego, aktu notarialnego lub zapisu na wypadek śmierci)
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu terminowej lokaty oszczędnościowej
Za dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez
inny bank
Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
1)bieżący rok
2)za każdy poprzedni rok
(Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek)

18

Likwidacja lokaty w ciągu 14 dni od dnia otwarcia w walucie obcej

9

Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny

1.3. Rachunki oszczędnościowe
Lp.

Wyszczególnienie czynności/usług

Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku płatniczego
2
Wpłata gotówki
3
Wypłata gotówki
Realizacja przelewu
4
1) na rachunki prowadzone w BS Przysucha
2) na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS Przysucha
5
Wydanie pierwszej książeczki
6
Wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej lub utraconej
7
Umorzenie utraconej książeczki
8
Ustalenie numeru książeczki
9
Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inna osobę
Przyjęcie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem:
1)
pierwszy pełnomocnik
10
2) każdy kolejny pełnomocnik
(Uwaga: opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani
1

Tryb pobierania
opłaty

jednorazowo
za każdą
za każdą
za każdy przelew
za każdą książeczkę
za każdą książeczkę
za każdą książeczkę
za każdy książeczkę
za każdą książeczkę

RACHUNEK
OSZCZĘDNOŚCIOWY
DLA OSÓB
FIZYCZNYCH
Stawka obowiązująca

RACHUNEK
OSZCZĘDNOŚCIOWY
DLA SKO, PKZP, RADY
RODZICÓW
Stawka obowiązująca

bez opłat
3,50 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

3 zł
10 zł
bez opłat
30 zł
bez opłat
10 zł
30 zł

3 zł
4,50 zł
bez opłat
10 zł
bez opłat
10 zł
20 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny

20 zł

20 zł

0 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdą informacje

20 zł
30 zł

15 zł
15 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdą dyspozycję

50 zł

-

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

Od każdego
spadkobiercy

50 zł

-

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdą dyspozycję

30 zł

-

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdą informację

15 zł

15 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdą dyspozycję

0 zł

Metoda rozliczenia/
Rodzaj przychodu

są przy zawieraniu umowy)

11

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku oszczędnościowym
1) bieżący rok
2) za każdy poprzedni rok
(Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest
dopisanie odsetek)

12

13
14
15

Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia)
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na
wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców
(realizacja na podstawie postanowienia sądowego, aktu notarialnego lub
zapisu na wypadek śmierci)
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku
oszczędnościowego na wniosek Klienta

10

1.4. Rachunki IKE
Wyszczególnienie czynności/usług

Lp.
1
2
3
4
5

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

jednorazowo

0 zł

jednorazowo

0 zł

jednorazowo

100 zł

za każdą dyspozycję

50 zł

za każdą dyspozycję

50 zł

za jeden wyciąg
za każdy dodatkowy wyciąg
za każdy wyciąg

0 zł
10 zł
5 zł

Prowadzenie rachunku płatniczego
Wpłata gotówki
Wypłata gotówki, wypłata transferowa lub zwrot przed upływem 12 miesięcy
od daty zawarcia umowy rachunku
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców
(realizacja na podstawie postanowienia sądowego, aktu notarialnego lub zapisu na wypadek
śmierci)

Wysłanie wyciągu bankowego:
a) sporządzenie i wysłanie jednego wyciągu w miesiącu
6 b) sporządzenie, na wniosek klienta dodatkowego wyciągu
c) sporządzanie wyciągów w innych terminach według zawartej umowy

11

Metoda rozliczenia/
Rodzaj przychodu
Jednorazowy/
przychód prowizyjny
Jednorazowy/
przychód prowizyjny
Jednorazowy/
przychód prowizyjny
Jednorazowy/
przychód prowizyjny
Jednorazowy/
przychód prowizyjny
Jednorazowy/
przychód prowizyjny

1.5. Rachunek Oszczędnościowy – Unikonto Oszczędnościowe „GARDENA”*
Lp.
1

2
3
4

Wyszczególnienie czynności/usług
Za pierwszy przelew/wypłatę w miesiącu środków z rachunku
oszczędnościowego „GARDENA”:
a) przelew
b) wypłata gotówkowa
Kolejny przelew/wypłata w danym miesiącu środków z rachunku
oszczędnościowego „GARDENA”:
a) przelew
b) wypłata gotówkowa

Tryb pobierania opłaty

Stawka podstawowa

-

Stawka min.

Stawka max.

Jednorazowy/ przychód
prowizyjny

10 zł
bez opłat

kolejny przelew/wypłata w danym
miesiącu

Wyciąg bankowy raz w miesiącu

za każdy wyciąg

Za wyciąg bankowy za okres od poprzedniego wyciągu w terminie
dowolnym

za każdy wyciąg

*produkt wycofany z oferty Banku

12

0,20 %
0,20 %

8 zł
10 zł

20 zł
100 zł

bez opłat
10 zł

x

Metoda rozliczenia/
Rodzaj przychodu

x

Jednorazowy/ przychód
prowizyjny
Jednorazowy/ przychód
prowizyjny
Jednorazowy/ przychód
prowizyjny

1.6. Rachunki oszczędnościowe i rozliczenia walutowe
Tryb pobierania
opłaty

Wyszczególnienie czynności/usług

Lp.
1

Prowadzenie rachunku

2

Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Banku
Polecenie przelewu

3

4

1) na rachunki prowadzone w BS Przysucha
2) na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS Przysucha

Rozliczenie polecenia wypłaty z granicy/za granicę spełniające następujące cechy 7:
1) z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta
2) z podanym prawidłowym kodem BIC banku beneficjenta

7

Sporządzenie i wysłanie wyciągu według umowy
Sporządzenie na życzenie klienta dodatkowego wyciągu
Wydanie na wniosek klienta informacji o wysokości salda na rachunku

8

Przyjęcie, zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci

5
6

9
10
11

Uwaga: opłatę pobiera się jednorazowo niezależnie od liczby rachunków klienta w jednostce organizacyjnej Banku

za każdą dyspozycję

Uwaga: opłatę pobiera się jednorazowo be względu na liczbę rachunków klienta w jednostce organizacyjnej Banku

Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami na
wniosek posiadacza rachunku
Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa
1) pierwszy pełnomocnik
2) każdy kolejny pełnomocnik

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu
Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdy przelew

3 zł
4,50 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdy przelew

20 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za wyciąg
za dodatkowy wyciąg

bez opłat
20 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każda informację

20 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

Za każdą dyspozycje

50 zł

-

10 zł

za każdą dyspozycję

50 zł

za każdą dyspozycję

bez opłat
20 zł

Uwaga: w przypadku złożenia przez klienta zapisu na wypadek śmierci jednocześnie na wkładach złotowych w jednostce, na rachunku walutowym,
bank pobiera tylko jedna opłatę.

Przyjęcie lub zmiana hasła

Stawka
obowiązująca
5 zł
0,15% min. 5 zł
max 100 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

Jednorazowy/ przychód prowizyjny
Jednorazowy/ przychód prowizyjny

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

Uwaga: opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy

Likwidacja rachunku płatnego na każde żądanie w ciągu 90 dni od dnia zawarcia
12

13
14
15
16

7

Uwaga 1: jeżeli kwota wkładu na likwidowanym rachunku wynosi mniej niż opłata za likwidację tego rachunku, należy pobrać opłatę do wysokości
wkładu
Uwaga 2: opłaty nie pobiera się gdy likwidowany rachunek został otwarty w związku z otwarciem wkładu terminowego walutowego przez osobę nie
posiadająca w Banku rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie.

Złożenie dyspozycji realizacji przelewu na druku niestandardowym

Za każdy rachunek

Za wydanie informacji na wniosek klienta o posiadaniu rachunku, wysokości salda oraz dopisanych odsetkach
do wkładu, itp.
Realizacja dyspozycji spadkobierców
(realizacja na podstawie postanowienia sądowego, aktu notarialnego lub zapisu na wypadek śmierci)

Za rozliczenie czeków oraz innych zagranicznych dokumentów płatniczych, które w obrocie zagranicznym
pełnią rolę czeków

Opłata nie dotyczy transakcji w walucie EUR.

13

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

5 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każdą informację

20 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

od każdego
spadkobiercy

50 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

za każde rozliczenie

30 zł

Jednorazowy/ przychód prowizyjny

od każdej dyspozycji

Uwaga: opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizja za realizację przelewu

30 zł

Rozdział 2. Elektroniczne kanały dostępu (EKD)
2.1. Elektroniczne kanały dostępu dla klientów indywidualnych korzystających z hasła maskowanego, kodów SMS, Tokena mobilnego

Lp.

Wyszczególnienie czynności/usług

1

Za wydanie pierwszych środków
identyfikacji elektronicznej

Tryb
pobierania
opłaty

Unikonto
Standard
0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

co m-c

0 zł

0 zł

za każde ID lub
hasło maskowane

0 zł

za każdy
za każdy

jednorazowo

(identyfikator ID oraz hasło maskowane)
2

Usługa bankowości elektronicznej

3

7

Za użytkowanie bankowości
elektronicznej (abonament miesięczny)
Wydanie nowego środka
identyfikacji w miejsce
zastrzeżonego
Powiadomienia SMS o zmianie
salda na rachunku (na życzenie klienta)
Opłata za przekazywanie kodów
SMS (SMS – autoryzacyjne)
Za odblokowanie dostępu do EKD

8

Za zastrzeżenie tokena mobilnego

9

Za odblokowanie kodu PIN do
autoryzacji transakcji

4

5
6

Stawka obowiązująca
Podstawowy
„Konto za
Unikonto
rachunek
złotówkę”
Emeryt
płatniczy

„Top –
konto dla
Młodych”

za każde
odblokowanie
Za każde
zastrzeżenie
Za każde
odblokowanie

Dogodne
Konto
Internetowe

Konto
TAK!

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

bez opłat

0 zł

0 zł

Jednorazowy/
przychód prowizyjny

0 zł

bez opłat

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł
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Jednorazowy/
przychód prowizyjny
Jednorazowy/
przychód prowizyjny
Jednorazowy/
przychód prowizyjny
Jednorazowy/
przychód prowizyjny
Jednorazowy/
przychód prowizyjny
Jednorazowy/
przychód prowizyjny
Jednorazowy/
przychód prowizyjny
Jednorazowy/
przychód prowizyjny

Rozdział 3. Wydanie i obsługa kart 8
3.1. Karty płatnicze w PLN
(Metoda rozliczenia/rodzaj przychodu – jednorazowy/przychód prowizyjny)
PRP

Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe
Wyszczególnienie
czynności/usług

Lp

Tryb
pobierania
prowizji

Unikonto
Standard
Visa

Obsługa karty
debetowej
Wydanie karty
płatniczej12
1) Posiadaczowi
2) Współposiadaczowi
3) Pełnomocnikowi
4) Osobie wskazanej
5) Wydanie nowej karty
w miejsce utraconej
lub uszkodzonej
Zmiana limitów
operacji
bezgotówkowych lub
wypłat gotówki na
wniosek klient
Wypłata gotówki
1) w sieci bankomatów
banków
spółdzielczych i
zrzeszających na
terenie całego kraju
2) w kasach SGB
Banku S.A. i
zrzeszonych Bankach
Spółdzielczych (przy
użyciu terminali
POS)13

1

2

3

4

Mastercard

„Top – konto dla
Młodych”

„Konto za
złotówkę”

Visa

Mastercard

m-cznie
za każdą kartę

3,00 zł

3,00 zł

0 zł

za każdą kartę

0 zł
0 zł
20 zł
30 zł
25 zł

0 zł
0 zł
20 zł
30 zł
25 zł

za każdą
zmianę

0 zł

za każdą
wypłatę

Mastercard

STAWKA OBOWIAZUJĄCA
Dogodne
Unikonto
Konto
Emeryt/Student3

Mastercard

Podstawow
y rachunek
płatniczy
Visa

0 zł

0

zł11

0 zł11

0 zł

0 zł
0 zł
20 zł
30 zł
25 zł

0 zł
0 zł
20 zł
30 zł
25 zł

0 zł
0 zł
20 zł
30 zł
25 zł

0 zł
0 zł
20 zł
30 zł
25 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

bez
opłat

bez
opłat

bez
opłat

bez
opłat

0 zł

0 zł

bez
opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

bez
opłat

Internetowe

Visa

Mastercard

Mastercard

Visa

0 zł

0

zł10

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
0 zł
20 zł
30 zł
25 zł

0 zł
0 zł
20 zł
30 zł
25 zł

0 zł
0 zł
20 zł
30 zł
25 zł

0 zł
0 zł
20 zł
30 zł
25 zł

0 zł
0 zł
20 zł
30 zł
25 zł

0 zł
0 zł
20 zł
30 zł
25 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

bez
opłat

bez
opłat

0 zł

0 zł

0 zł

bez
opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

Mastercard

Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron oraz Visa payWave Electron „młodzieżowa”.
Wydawana dla osób małoletnich od 13 do 25 roku życia.
10 Bez dodatkowych warunków do spełnienia (np. liczba transakcji w miesiącu, płatność o określonej wartości, wpływ wynagrodzenia czy obowiązek aktywnego korzystania z konta i karty płatniczej.
11 0 zł w przypadku dokonania minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym przypadku 5 zł.
12 Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty.
13 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
8
9
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Konto TAK

Młodzieżowa9

Visa

3) w bankomatach
obcych w kraju

pięć
dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowy
m bez
prowizji,
każda kolejna
1,30 zł

2% min
5 zł

2 zł

2% min
5 zł

2 zł

3 zł

2% min
5 zł

2 zł

2 zł

2% min
5 zł

2 zł

1 zł

1 zł

2% min
4,50 zł

3% min.
4,50 zł

2% min.
4,50 zł

3% min.
4,50 zł

3% min.
4,50 zł

2% min.
4,50 zł

3% min.
4,50 zł

3% min.
4,50 zł

2% min.
4,50 zł

3% min.
4,50 zł

2% min
4,50 zł

3% min.
4,50 zł

bez
opłat

3% min
10 zł

3% min
4,50 zł

3% min
10 zł

3% min.
4,50 zł

0 zł

3% min.
10 zł

3% min.
4,50 zł

3% min.
4,50 zł

3% min.
10 zł

3% min.
4,50 zł

3% min
10 zł

3% min 10
zł

nie dotyczy

bez
prowizji

bez
prowizji

bez
prowizji

bez
prowizji

bez
prowizji

bez
prowizji

bez
prowizji

bez
prowizji

bez
prowizji

bez
prowizji

bez
prowizji

bez
prowizji

bez
prowizji

2% min.
5 zł

2 zł

2% min.
5 zł

2 zł

0 zł

2% min.
5 zł

2 zł

2 zł

2% min.
5 zł

2 zł

1 zł

1 zł

2 zł

za każdą
wypłatę

0 zł

0,60 zł

0 zł

0,60 zł

0,60 zł

0 zł

0,60 zł

0,60 zł

0 zł

0,60 zł

0 zł

0 zł

0 zł

za każdy
numer PIN

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

naliczana od
wypłacanej
kwoty

4) w kasach obcych w
kraju (przy użyciu
terminali POS)12

5) w bankomatach i
kasach obcych za
granicą (poza
terytorium państw
członkowskich
EOG14
Transakcje
bezgotówkowe
1) dokonywana na
terytorium
Rzeczpospolitej
Polskiej;
2) dokonywana poza
terytorium państw
członkowskich
3) Transgraniczna
transakcja płatnicza
przy użyciu karty
debetowej do
płatności
bezgotówkowych (na
terytorium innego
państwa
członkowskiego
EOG)
Transgraniczna
transakcja płatnicza
przy użyciu karty
debetowej do
płatności
gotówkowych (na
terytorium innego
państwa
członkowskiego EOG)
Wypłata gotówki w
ramach usługi cash
back
Wydanie nowego
numeru PIN na

5

6

7
8

14

-

naliczana od
wypłacanej
kwoty

Państwo członkowskie – państwo członkowskie UE albo Państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
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9

10

11

12

13

14

15
16
17

18

żądanie klienta
Zmiana PIN w
bankomatach
a) sieci SGB
b) innych, niż
wskazane w pkt. a)
Sprawdzenie salda
rachunku w
bankomatach
a) sieci SGB
b) innych, niż
wskazane w pkt. a)
Miesięczne
zestawienie transakcji
Dodatkowe
miesięczne
zestawienie transakcji
płatniczych
sporządzone na
życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie
karty lub numeru PIN
Prowizja za
przewalutowanie
transakcji dokonanej
w walucie innej niż
PLN
Zastrzeżenie karty
Wydanie duplikatu
karty
Wznowienie karty po
upływie terminu
ważności
Maksymalna wartość
transakcji typu cash
back

3,50 zł

4,50 zł

3,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

3,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

3,50 zł

4,50 zł

3,50 zł

4,50 zł

3,50 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 zł

1 zł

0 zł

1 zł
2,1 zł

1 zł
2,1 zł

1 zł
2,1 zł

1 zł
2,1 zł

1 zł
2,1 zł

1 zł
2,1 zł

1 zł
2,1 zł

1 zł
2,1 zł

1 zł
2,1 zł

1 zł
2,1 zł

1,50 zł
2,1 zł

1,50 zł
2,1 zł

1 zł
2,1 zł

za każde
zestawienie

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

za każdą kartę
lub PIN

45 zł

45 zł

45 zł

45 zł

45 zł

45 zł

45 zł

30 zł

30 zł

30 zł

45 zł

45 zł

45 zł

3%

bez opłat

3%

bez opłat

bez opłat

3%

bez opłat

bez opłat

3%

bez opłat

3%

bez opłat

3%

za każdą kartę

25 zł

25 zł

25 zł

25 zł

25 zł

25 zł

bez opłat
25 zł

25 zł

25 zł

25 zł

25 zł

25 zł

25 zł

za każdą kartę

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

za każdą
zmianę
numeru PIN

za każde
sprawdzenie

za każde
zestawienie

naliczana od
kwoty
transakcji,
pobierana w
dniu
rozliczenia
operacji
-

za każdą
wypłatę,
pobierana w
dniu
rozliczenia
operacji
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3.2. Debetowe karty walutowe Mastercard
Wyszczególnienie czynności/usług

Lp.
1
2
3

Użytkowanie karty
Zastrzeżenie karty
Wymiana PIN w bankomatach:
1)
2)

4

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1)
2)

5

9
10

w formie papierowej za pośrednictwem poczty
w formie elektronicznej

Wydanie nowego numeru PIN
Opłata za wypłatę gotówki:
1)
2)
3)
4)
5)

8

SGB
w bankomatach banków obcych

Zestawienie transakcji przesłane do klienta:

1)
2)
6
7

SGB
w bankomatach banków obcych

w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego
EOG)
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Transakcje bezgotówkowe

Tryb pobierania opłat

Stawka obowiązująca

miesięcznie za każdą kartę
-

1.5 EUR, 2 USD, 1.5 GBP

za każdą zmianę

1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każde sprawdzenie

0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP

miesięcznie

0,5 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP
bez opłat
2 EUR, 2.5 USD, 1.5 GBP

za każdy numer PIN
Ad 1), 2), 3) za każda wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia
operacji
Ad 4) i 5) naliczana od wypłacanej kwoty

bez opłat

bez opłat
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

Za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej kwoty

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji
-

1 EUR, 1 USD, 1 GBP
bez opłat
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Rozdział 4. Kredyty
4.1. Kredyty gotówkowe konsumenckie
Wyszczególnienie czynności/usług

Lp.

Opłata przygotowawcza:

1

1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt,
2) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu
a)Kredyt gotówkowy i okolicznościowy (konsumencki)
b) DOBRY KREDYT GOTÓWKOWY
 okres kredytowania do 24 m-cy
 okres kredytowania pow. 24 m-cy do 60 m-cy
c)kredyt odnawialny w ROR

Tryb pobierania opłaty
Ad2) naliczana od kwoty udzielonego kredytu,
płatna przed lub przy postawieniu kredytu do
dyspozycji

Stawka
Stawka Stawka
podstawowa
min.
max.
bez opłaty
5%

x
x

x
x

Metoda
rozliczenia/
rodzaj przychodu
Ad a) i b) ESP/
przychód odsetkowy
Ad c) liniowo/
przychód prowizyjny

4,95 %
5,95 %
3,50 %

Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę:

2

1) warunków umowy kredytu,
a)Kredyt Gotówkowy i okolicznościowy (konsumencki)
b) DOBRY KREDYT GOTÓWKOWY
c)Kredyt odnawialny w ROR
2) zabezpieczenia
a) Kredyt Gotówkowy i okolicznościowy (konsumencki)
b) DOBRY KREDYT GOTÓWKOWY

50 zł

50 zł
50 zł
x

100 zł
100 zł
x

0,50 %
0,50 %

50 zł
50 zł

100 zł
100 zł

3%
3%
3%

100 zł
100 zł
50 zł

1000 zł
1000 zł
x

3%
3%

100 zł
100 zł

1000 zł
1000 zł

2%

50 zł

x

50 zł
100 zł

x
x

x
x

za każdą czynność

100 zł

x

x

za każdy duplikat

30 zł

x

x

Ad a) i b) za każdy wniosek, pobierana od kwoty
pozostałej do spłaty
Ad c) za każdy wniosek

Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata, o której mowa w pkt. 1) i 2) nie zostanie zwrócona. Pobrana opłata
zaliczona zostaje na poczet prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu oraz opłaty za zmianę zabezpieczenia.

0,50 %
0,50 %

Ad a) i b) ESP/
przychód odsetkowy
Ad c) liniowo/
przychód prowizyjny

Opłata za zmianę na wniosek klienta:
1)
3
2)

4

warunków umowy kredytu,
a) Kredyt Gotówkowy i okolicznościowy (konsumencki)
b) DOBRY KREDYT GOTÓWKOWY
c) kredyt odnawialny w ROR
zabezpieczenia
a)
Kredyt Gotówkowy i okolicznościowy (konsumencki)
b) DOBRY KREDYT GOTÓWKOWY

Opłata za przedłużenie umowy kredytu na kolejne 12 m-cy
a)

5

naliczana od kwoty odnowienia kredytu

Kredyt w ROR

Wydanie na wniosek klienta:
1)
2)

za każdą zmianę, pobierana od kwoty pozostającej
do spłaty

informacji stwierdzającej, że klient nie figuruje jako dłużnik,
informacji stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość
spłat kredytów oraz informacji, że klient figuruje jako dłużnik.

za każdą informację

Ad a) i b) ESP/
przychód odsetkowy
Ad c) liniowo/
przychód prowizyjny

Liniowo/ przychód
prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Uwaga: Informacja wydana przez jednostkę Banku dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez tą jednostkę

6

Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy

7

Za wydanie duplikatu umowy kredytowej

8

Wysłanie wezwania do zapłaty/monitu/upomnienia do kredytobiorcy, poręczycieli lub innych osób
będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu po upływie terminu spłaty kapitału lub
odsetek, zgodnie z zasadą zawartą w umowie i regulaminie, jeden raz w okresie rozliczeniowym
Dla umów zawartych do 11 marca 2016r.
Dla umów zawartych po 11 marca 2016r.

za każde wezwanie do zapłaty/ monit/
upomnienie;
Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt
wystawienia i wysłania wezwania do zapłaty/
monitu/upomnienia od każdego dłużnika

25 zł
bez opat

x
x

x
x

Jednorazowo/
Przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

4.2. Kredyty hipoteczne
Wyszczególnienie czynności/usług

Lp.

Prowizja przygotowawcza:

1

1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt
2) za przygotowanie i zawarcie umowy
a)
kredyt mieszkaniowy „Mój dom” w zależności od wysokości wkładu własnego:

do 10 lat

od 10 – 30 lat
b) pożyczka hipoteczna w zależności od okresu kredytowania:

do 5 lat

5-10 lat

10-15 lat
c) Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie w zależności od okresu kredytowania:

do 5 lat

5-10 lat

Tryb pobierania opłaty

Stawka
podstawowa

Stawka
min.

Stawka
max.

Ad 1) płatna w dniu złożenia wniosku

0,40 %

x

1000 zł

1,50%
2,00%

x
x

x
x

2,90 %
3,60 %
3,90 %

x
x
x

x
x
x

2,70 %
2,90 %

x
x

x
x

za każdy wniosek pobierana od kwoty
pozostałej do spłaty

0,50 %
0,50 %

50 zł
50 zł

100 zł
100 zł

za każdą zmianę, pobierana od kwoty
pozostającej do spłaty

3%
3%

100 zł
100 zł

500 zł
1000 zł

Ad2) naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna przed lub przy
postawieniu kredytu do dyspozycji

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

ESP/
przychód odsetkowy

Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku prowizja, o której mowa w pkt. 1) nie zostanie zwrócona.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja, o której mowa w pkt. 1) zostanie zaliczona na poczet prowizji w pkt. 2 )

Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę:
2

3

4

5

1)
2)

warunków umowy kredytu/pożyczki
zabezpieczenia kredytu/pożyczki

Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata, o której mowa w pkt. 1) i 2) nie zostanie zwrócona.
Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu/pożyczki oraz opłaty za zmianę
zabezpieczenia.

Opłata za zmianę na wniosek klienta
1)
2)

warunków umowy kredytu/pożyczki (w tym za prolongatę spłaty całości, części kredytu/pożyczki i/lub odsetek),
zabezpieczenia
Prowizja rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu/pożyczki (kapitału) lub jego części; dla
kredytów/pożyczek udzielonych od 18.02.2013r.

Uwaga 1: Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu/pożyczki dokonanej do 30 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z
umowy kredytu/pożyczki, o ile umowa nie stanowi inaczej.
Uwaga 2: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków na rachunek BS w Przysusze
Uwaga 3: Nie dotyczy kredytów/pożyczek zabezpieczonych cesją wierzytelności z dopłat

naliczana od kwoty spłacanego
kredytu/pożyczki

Za gotowość – od niewykorzystanej kwoty kredytu/pożyczki lub jego transzy w terminie przewidzianym w za ilość dni, w których bank pozostawał
w gotowości do wypłaty kwoty
umowie
kredytu/pożyczki
od kwoty niewykorzystanej

Wydanie na wniosek klienta:
1)
6 2)

informacji stwierdzającej, że klient nie figuruje jako dłużnik,
informacji stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych/pożyczek i innych tytułów, wysokość spłat
kredytów/pożyczek oraz informacji, że klient figuruje jako dłużnik.

za każdą informację

0%

x

x

0,30 %

x

x

ESP/
Przychód odsetkowy

50 zł
100 zł

X

X

x

x

25 zł

x

X

x

x

monitu/upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie Opłatę pobiera się od kredytobiorcy/
pożyczkobiorcy. Koszt wystawienia i
kredytu/pożyczki
wysłania monitu/upomnienia od
każdego dłużnika

2)

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdy monit/ upomnienie;

Sporządzenie i wysłanie:
7

ESP/
Przychód odsetkowy
ESP- gdy klient spłaci
tylko część zadłużenia
przed terminem
jednorazowo-gdy klient
spłacił przed terminem
całe zadłużenie
/przychód odsetkowy

Uwaga: Informacja wydana przez jednostkę Banku dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez tą jednostkę

1)

ESP/
Przychód odsetkowy

Za każde wezwanie do zapłaty;
Opłatę pobiera się od kredytobiorcy/

wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki

20

25 zł

Jednorazowo/ przychód
prowizyjny

pożyczkobiorcy. Koszt wystawienia i
wysłania wezwania do zapłaty od
każdego dłużnika
opłatę pobierać proporcjonalnie do
m-cy (60 zł za 12 m-czną historię spłat)

60 zł

20 zł

500 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą czynność

100 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą inspekcję

150 zł
200 zł

x
x

x
x

11 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/ pożyczki

Za każdy duplikat

30 zł

x

x

12 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

Za każdy wniosek

150 zł

x

x

Za każdy wniosek;
opłata pobierana jest w momencie
złożenia wniosku przez klienta i nie
dotyczy tych klientów, którym Bank
składa indywidualną ofertę

100 zł
100 zł
100 zł
100 zł

x
x
x
x

x
x
x
x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Za każdy wniosek

0,80 % kwoty
przyznanego
kredytu

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Za każdy wniosek

Przez
klienta
0 zł
0 zł

x

x

8
9

Sporządzenie historii spłat kredytu/pożyczki:
1)

za każdy rok kalendarzowy

Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy
Za inspekcję u kredytobiorcy/pożyczkobiorcy:

10 1)
2)

do 50 km
powyżej 50 km

Uwaga: w przypadku gdy zmiana warunków umowy wiąże się z podpisaniem aneksu, należy pobrać opłatę jak za zmianę warunków umowy

Za rozpatrzenie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków cenowych kredytu/pożyczki
(niższych od maksymalnych wskazanych w Taryfie lub ofercie indywidualnej produktu)

1)
13 2)
3)
4)

w zakresie negocjacji oprocentowania kredytu
w zakresie prowizji wstępnej
w zakresie prowizji przygotowawczej od kredytu/pożyczki
w zakresie innych opłat i prowizji wynikających z taryfy

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

14

Przyznanie kredytu/pożyczki z zastosowaniem niestandardowych warunków (odstępstwo od zapisów regulacyjnych
z wyłączeniem warunków cenowych)
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

Sporządzenie wniosku o:
15

1)
2)

wpis hipoteki
wykreślenie hipoteki

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

Za uruchomienie kredytu/pożyczki, przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki
16
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

17

Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki
w przypadku, gdy klient nie przedstawia wyceny nieruchomości
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

18

Za dokonanie zmiany ubezpieczyciela w umowie cesji praw wierzytelności na rzecz Banku
Uwaga: nie dotyczy ubezpieczyciela, którego produkty oferuje BS Przysucha

19

Opłata za niedostarczenie przez klienta w terminie określonym przez Bank polisy ubezpieczeniowej

4.3. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale
21

Przez
Bank
50 zł
50 zł

Jednorazowo/
Przychód prowizyjny

jednorazowo za uruchomienie
kredytu/pożyczki

0,15%

100 zł

5000 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Za każdą ocenę wartości
nieruchomości

350 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Za każdą zmianę

100 zł

x

x

Każdy rozpoczęty 14-dniowy okres
spóźnienia

30 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Wyszczególnienie czynności/usług

Lp.
1

Za przygotowanie gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali

2

Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali
Za ryzyko i administrację, od kwoty udzielonych gwarancji, poręczeń, awali lub kwoty zwiększającej przyznaną
gwarancję, poręczenie, awal za każdy rozpoczęty 1-miesięczny okres ważności.

3

4

Anulowanie gwarancji
Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji

5
6

Potwierdzenie gwarancji obcej (od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności)

7

Za wydanie duplikatu umowy gwarancji

8

Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

Uwaga: w przypadku gdy zmiana warunków umowy wiąże się z podpisaniem aneksu, należy pobrać opłatę jak za zmianę warunków umowy

10

Za rozpatrzenie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków cenowych gwarancji (niższych od
maksymalnych wskazanych w Taryfie lub ofercie indywidualnej produktu)
(dla gwarancji udzielonych od 01.06.2016r.)

11

Przyznanie gwarancji z zastosowaniem niestandardowych warunków (odstępstwo od zapisów regulacyjnych z
wyłączeniem warunków cenowych)
(dla gwarancji udzielonych od 01.06.2016r.)

Tryb pobierania opłaty

Stawka
podstawowa

Stawka
min.

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

za każdą przygotowaną gwarancję,
poręczenie, regwarancję, awal

0,70 %
jednorazowo

100 zł

Liniowo w okresie
obow. gwarancji/
przychód prowizyjny

za każdą zmianę, naliczana od kwoty
czynnej gwarancji , poręczenia,
regwarancji, awalu

0,70 %
jednorazowo

100 zł

Liniowo w okresie
obow. gwarancji/
przychód prowizyjny

Prowizja jest pobierana miesięcznie „z
góry”. Dopuszcza się, za zgodą klienta,
jednorazowe pobranie prowizji „z
góry” za cały okres gwarancji,
poręczenia, awali.

0,35 %

30 zł

Liniowo w okresie
obow. gwarancji/
przychód prowizyjny

za każdą gwarancję

30 zł

x

Jednorazowo/ przychód
prowizyjny

za każde zawiadomienie
Opłatę pobiera się od zleceniodawcy.
Koszt wystawienia i wysłania wezwania
do zapłaty od każdego wierzyciela.

0,50 %

30 zł

Jednorazowo/ przychód
prowizyjny

za każde potwierdzenie

1,50 %

100 zł

za każdy duplikat

30 zł

x

za każdy wniosek

150 zł

x

100 zł

x

Liniowo w okresie
obow. gwarancji/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/ przychód
prowizyjny
Jednorazowo/ przychód
prowizyjny
Jednorazowo/ przychód
prowizyjny

0,80 % kwoty
przyznanego
kredytu

x

Jednorazowo/ przychód
prowizyjny

Za każdy wniosek;
opłata pobierana jest w momencie
złożenia Wniosku przez klienta i nie
dotyczy tych klientów, którym Bank
składa indywidualną ofertę
Za każdy wniosek

4.4. Wykup wierzytelności, weksle
Lp.

Wyszczególnienie czynności/usług

Stawka podstawowa

22

Stawka

Metoda

minimalna
1
2

Od wykupionej wierzytelności pieniężnej i kredytowej płatna przed zapłatą za wykupioną wierzytelność
Od wykupionej wierzytelności leasingowej

x
x

x
x

rozliczenia/
rodzaj przychodu
x
x

3
4
5
6

Od kwoty przyznanego limitu zaangażowania
Od kwoty podwyższenia limitu zaangażowania
Od kwoty limitu zaangażowania z tytułu przedłużenia okresu obowiązywania limitu
Dyskonto weksli, z zastrzeżeniem pkt 7:
1) w przypadku linii dyskontowej:
a) prowizja przygotowawcza, od podpisania umowy o
otwarciu linii dyskontowej, płatna w dniu podpisania
umowy,
b) prowizja za administrację, od dyskonta kolejnych weksli,
płatna najpóźniej przy zapłacie za wykupywany weksel
2) w przypadku jednorazowego dyskonta weksla – prowizja
przygotowawcza od dyskonta, płatna przed wykupem weksla

x
x
x

x
x
x

x
x
x

1 % sumy
wekslowej

x

ESP/ przychód
odsetkowy

50 zł

x

50 zł

x

Uwaga: Prowizje pobiera oddział BS w Przysusze dokonujący zdyskontowania weksla, od podawcy weksla

7

Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku niezapłacenia
Uwaga: Prowizje pobiera oddział BS w Przysusze /domicyliat/ od podawcy weksla

8

Dokonanie oceny weksla przedłożonego do dyskonta
Uwaga: Opłatę pobiera oddział BS w Przysusze dokonujący oceny weksla, od podawcy weksla

DZIAŁ 3: OBSŁUGA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
Rozdział 1. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne
23

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

1.1. Rachunki i rozliczenia złotowe
Lp.

Stawka obowiązująca

Wyszczególnienie czynności/usług

1

Za otwarcie rachunku bieżącego

2

Za otwarcie rachunku pomocniczego

3

Za prowadzenie rachunku bieżącego

4

Uwaga: prowizji nie pobiera się za m-c, w którym nastąpiło otwarcie rachunku
Za prowadzenie rachunku pomocniczego

5

Wpłaty gotówkowe na rachunek:
1) bankowy prowadzony przez BS w Przysusze, chyba że umowa stanowi inaczej,

Tryb
pobierania
opłaty

Organizacje społeczne
i stowarzyszenia
nie prowadzące
działalności
gospodarczej

Metoda
rozliczenia/ rodzaj
przychodu

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

miesięcznie

30 zł

10 zł

10 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

miesięcznie

15 zł

7 zł

0 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

naliczana od
wpłacanej kwoty

0,20 % od kwoty min. 4 zł

0,05%
min. 3 zł max. 30 zł
0 zł

0 zł

0,30 % od kwoty min. 5 zł

0,15 % od kwoty min. 5 zł
max. 100 zł

0,30% od kwoty
min. 3,50zł

0,10 % od kwoty

0,10 % od kwoty

0,10 % od kwoty

5 zł
7 zł
35 zł

5 zł
7 zł
35 zł

5 zł
7 zł
35 zł

20 zł

20 zł

20 zł

0,50 zł
1 zł
35 zł

0,50 zł
1 zł
35 zł

0,50 zł
1 zł
35 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

Przedsiębiorca

Rolnik

-

bez opłat

-

2) wpłat dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny)

0,20 % od kwoty min. 10 zł

Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od
wpłacającego

6

7

8

Wypłaty gotówkowe:
1) z rachunku bankowego prowadzonego przez BS w Przysusze,
Uwaga: Opłata dodatkowa - dotyczy nie zgłoszonych z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem wypłat
powyżej 50.000 zł z rachunku bankowego prowadzonego w BS w Przysusze;
Prowizją od wypłat BS w Przysusze obciąża rachunek wystawcy dyspozycji
Realizacja przelewów z rachunku bankowego na rachunek bankowy złożonych
1) w formie papierowej w oddziale/filii na rachunek:
a) prowadzony przez BS w Przysusze
b) prowadzony w innym banku
c) prowadzony w innym banku za pomocą systemu rozliczeń SORBNET (bez względu na kwotę)
d) prowadzony w innym banku za pomocą systemu rozliczeń EXPRESS ELIXIR (bez
względu na kwotę)
2) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na rachunek:
a) prowadzony w BS Przysucha
b) prowadzony w bankach innych niż BS
c) prowadzony w bankach innych niż BS Przysucha – realizowanych w systemie rozliczeń
SORBNET (bez względu na kwotę)
d) prowadzony w bankach innych niż BS Przysucha – realizowanych w systemie
EXPRESS ELIXIR (bez względu na kwotę)
Realizacja przelewu z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez klienta

za każdą wypłatę

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdy przelew

za każdy przelew
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Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

9

10

11

Stałe zlecenie:
1) ustanowienie
2) modyfikacja stałego zlecenia złożonego w oddziale/filii Banku
3) za poinformowanie o odmowie realizacji stałego zlecenia z powodu braku środków na
rachunku
4) realizacja zlecenia stałego złożonego w formie papierowej w oddziale/filii
a) na rachunki prowadzone w BS Przysucha
b) na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS Przysucha
5) realizacja zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem bankowości elektronicznej:
a)
na rachunki prowadzone w BS Przysucha
b)
na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS Przysucha
Polecenie zapłaty:
1) przyjęcie polecenia zapłaty w oddziale dłużnika
2) za ustanowienie polecenia zapłaty
3) modyfikacja polecenia zapłaty
4) odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika
5) za poinformowanie o odmowie realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków na
rachunku
Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika
Realizacja polecenia zapłaty
Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela

12

Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty

13

Za wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorców na
podstawie zbiorczej listy płac

14

Za wydanie, na wniosek klienta, potwierdzenia wykonania przelewu

15

16

17
19
20
21
22

Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) 1 wyciągu w miesiącu,
2) w innych terminach według zawartej umowy,
3) na wniosek klienta – dodatkowy wyciąg
Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunku bankowego:
1) do 25 szt.
2) za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie
3) za potwierdzenie blankietu czekowego
4) za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych
Za przyjęcie czeków do inkasa i administrowanie
Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) za każdy poprzedni rok
Za sporządzenie odpisu
1) wyciągu z r-ku bankowego
2) jednego dowodu do wyciągu
Za korzystanie z wpływów bieżących powyżej 50.000zł
Za wydanie na wniosek Klienta:
1) opinii bankowej (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – zdolność
kredytowa)
2) informacji stwierdzającej posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów,
lokat terminowych

5 zł
5 zł
5 zł

5 zł
5 zł
5 zł

5 zł
5 zł
5 zł

2 zł
2 zł

2 zł
2 zł

2 zł
2 zł

0,50 zł
1 zł

0,50 zł
1 zł

0,50 zł
1 zł

3 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł

3 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł

3 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł

za każdą
dyspozycje
za każdą
dyspozycje

4 zł

4 zł

4 zł

5 zł

5 zł

5 zł

za każde uznanie

5 zł

x

x

za każde
potwierdzenie
Ad1)za jeden
wyciąg
Ad2)za każdy
Ad3)za każdy
dodatkowy wyciąg

7 zł

7 zł

7 zł

bez opłat
5 zł
10 zł

bez opłat
5 zł
10 zł

bez opłat
5 zł
10 zł

15 zł
2 zł
2 zł
20 zł + koszty
10 zł

15 zł
2 zł
2 zł
20 zł + koszty
10 zł

15 zł
2 zł
2 zł
20 zł + koszty
10 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Za każdą
informacje

20 zł
30 zł

20 zł
30 zł

20 zł
30 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdy
dokument

10 zł
5 zł

10 zł
5 zł

10 zł
5 zł

za każdą operację
w dniu wpływu
środków

0,05 % min 10 zł

0,05 % min 10 zł

0,05 % min 10 zł

za każdą
opinię/ informację

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

Ad 1) 2) 3) od
każdej operacji
ad 4) i 5) od
każdego
zrealizowanego
zlecenia

za każdą
dyspozycje

Ad3) za każde
potwierdzenie
Ad4) za każde
zastrzeżenie
za każdą
dyspozycje
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Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

23

Za dokonanie blokady środków na r-ku bankowym z tytułu zabezpieczenia
kredytu w innym Banku
Za wydanie potwierdzenia wykonania blokady środków na r-ku bankowym

24
25

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z
rachunku bieżącego i lokat

Uwaga: Prowizję od kwoty zajętej pobiera się z rachunku dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego

26

Przyjęcie, zmiana pełnomocnictwa

Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy
zawieraniu umowy

27

Za dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego

28

Za rozliczenie zlecenia płatniczego za granicę15

29

Przelewy wykonywane w terminie wskazanym przez klienta – przelew z datą przyszłą

30

Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda
debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty)
Za rozliczenie czeków oraz innych zagranicznych dokumentów płatniczych, które w
obrocie zagranicznym pełnia role czeków

31

za każdą
dyspozycję

100 zł

100 zł

100 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każde
potwierdzenie

20 zł

20 zł

20 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą
dyspozycję

1% kwoty zajętej
min. 30 zł max. 100 zł

1% kwoty zajętej
min.30 zł max.100 zł

1% kwoty zajętej min.
30 zł max. 100 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą
dyspozycję

20 zł

20 zł

20 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą zmianę

30 zł

30 zł

30 zł

za każda
dyspozycję
za każda
dyspozycję

10 zł + koszty banków
pośredniczących

10 zł + koszty banków
pośredniczących

10 zł + koszty banków
pośredniczących

10 zł

x

x

ka każdy monit

30 zł

30 zł

30 zł

za każde
rozliczenie

30 zł

30 zł

30 zł

za każda zmianę

50 zł

50 zł

50 zł

10 zł

10 zł

10 zł

32

Zmiana karty wzorów podpisu tj. pieczątki, podpisy, adresy, pełnomocnicy

33

Telefoniczna usługa „na hasło” dotycząca udzielania informacji o stanie środków i
obrotach na rachunku bankowym

miesięcznie

Przyjęcie, zmiana lub unieważnienie hasła w związku z rezygnacją z usług „na
hasło”

za każdą
dyspozycję

Przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi “na hasło”, dyspozycji przemieszczania
środków pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi prowadzonymi przez ten sam
oddział BS w Przysusze

Uwaga: W przypadku pobierania takiej opłaty w rachunku bieżącym nie należy jej pobierać z
rachunku depozytu terminowego

34

10 zł

10 zł

za każdą
dyspozycję

10 zł

10 zł

od kwoty
awizowanej
gotówki

0,20% min. 50 zł

0,20% min. 50 zł

Uwaga: W przypadku pobierania takiej opłaty w rachunku bieżącym nie należy jej pobierać z
rachunku depozytu terminowego

35

Uwaga: W przypadku pobierania takiej opłaty w rachunku bieżącym nie należy jej pobierać z
rachunku depozytu terminowego

36

Nieodebranie awizowanej gotówki

15

Opłata nie dotyczy transakcji w walucie EUR.

26

10 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

10 zł
0,20% min. 50 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

1.1a. Rachunek rozliczeniowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Lp.

Wyszczególnienie czynności/usług
1

Za otwarcie rachunku bieżącego

2

Za otwarcie rachunku pomocniczego

3

Za prowadzenie rachunku bieżącego
Uwaga: prowizji nie pobiera się za m-c, w którym nastąpiło otwarcie rachunku

4
5

Za prowadzenie rachunku pomocniczego

Wpłaty gotówkowe na rachunek:

1) bankowy prowadzony przez BS w Przysusze, chyba że umowa stanowi inaczej,
2) wpłat dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny)

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

-

bez opłat

-

bez opłat

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

miesięcznie

30 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

miesięcznie

15 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

naliczana od wpłacanej kwoty

0,20 % od kwoty min. 4 zł
0,20 % od kwoty min. 10 zł

Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od wpłacającego

6

Wypłaty gotówkowe:

1)

z rachunku bankowego prowadzonego przez BS w Przysusze,

za każdą wypłatę

Uwaga: Opłata dodatkowa - dotyczy nie zgłoszonych z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem wypłat powyżej 50.000 zł z rachunku
bankowego prowadzonego w BS w Przysusze;
Prowizją od wypłat BS w Przysusze obciąża rachunek wystawcy dyspozycji

7

a)
b)
c)
d)

prowadzony przez BS w Przysusze
prowadzony w innym banku
prowadzony w innym banku za pomocą systemu rozliczeń SORBNET (bez względu na kwotę)
prowadzony w innym banku za pomocą systemu rozliczeń EXPRESS ELIXIR (bez względu na kwotę)

a)
b)
c)
d)

prowadzony w BS Przysucha
prowadzony w bankach innych niż BS
prowadzony w bankach innych niż BS Przysucha – realizowanych w systemie SORBNET (bez względu na kwotę)
prowadzony w bankach innych niż BS Przysucha – realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR (bez względu na kwotę)

2)

8
9

za każdy przelew

za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na rachunek:

Realizacja przelewu z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez klienta
Stałe zlecenie:
ustanowienie
modyfikacja stałego zlecenia złożonego w oddziale/filii Banku
za poinformowanie o odmowie realizacji stałego zlecenia z powodu braku środków na rachunku
realizacja zlecenia stałego złożonego w formie papierowej w oddziale/filii
a) na rachunki prowadzone w BS Przysucha
b) na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS Przysucha
5) realizacja zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem bankowości elektronicznej:
a)
na rachunki prowadzone w BS Przysucha
b)
na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS Przysucha

5 zł
7 zł
35 zł
20 zł

Ad 1) 2) 3) od każdej operacji
ad 4) i 5) od każdego zrealizowanego
zlecenia

10 zł
5 zł
5 zł
5 zł
2 zł
2 zł
0,50 zł
1 zł

27

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

0,50 zł
1 zł
35 zł
10 zł
za każdy przelew

1)
2)
3)
4)

0,30 % od kwoty min. 5 zł
0,10 % od kwoty

Realizacja przelewów z rachunku bankowego na rachunek bankowy złożonych
1) w formie papierowej w oddziale/filii na rachunek:

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

10

Polecenie zapłaty:

1) przyjęcie polecenia zapłaty w oddziale dłużnika
2) za ustanowienie polecenia zapłaty
3) modyfikacja polecenia zapłaty
4) odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika
5) za poinformowanie o odmowie realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku
Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika

za każdą dyspozycje

3 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł

11

Realizacja polecenia zapłaty

za każdą dyspozycje

4 zł

12

Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty

za każdą dyspozycje

5 zł

13

Za wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników na podstawie zbiorczej listy płac złożonej w O/F
Banku

za każde uznanie

5 zł

14

Za wydanie, na wniosek klienta, potwierdzenia wykonania przelewu

za każde potwierdzenie

7 zł

15

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela
Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela

1)
2)
3)

1 wyciągu w miesiącu,
w innych terminach według zawartej umowy,
na wniosek klienta - dodatkowy wyciąg

16

Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunku bankowego:

17

Za przyjęcie czeków do inkasa i administrowanie

19

Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta

20

Za sporządzenie odpisu

21

Za korzystanie z wpływów bieżących powyżej 50.000zł

22

Za wydanie na wniosek Klienta:

1)
2)
3)
4)

1)
2)
1)
2)

1)
2)

Ad1)za jeden wyciąg
Ad2)za każdy
Ad3)za każdy dodatkowy wyciąg

Ad3) za każde potwierdzenie
Ad4) za każde zastrzeżenie

do 25 szt.
za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie
za potwierdzenie blankietu czekowego
za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czekowych

wyciągu z r-ku bankowego
jednego dowodu do wyciągu

opinii bankowej (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej - zdolność kredytowa)
informacji stwierdzającej posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów, lokat terminowych

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Za każdą informacje

20 zł
30 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdy dokument

10 zł
5 zł

za każdą operację w dniu wpływu
środków

0,05 % min 10 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą
opinię/ informację

40 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

40 zł

23

Za dokonanie blokady środków na r-ku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu w innym Banku

24

Za wydanie potwierdzenia wykonania blokady środków na r-ku bankowym

25

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bieżącego i lokat

26

Przyjęcie, zmiana pełnomocnictwa

za każdą dyspozycję
za każde potwierdzenie

Uwaga: Prowizję od kwoty zajętej pobiera się z rachunku dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego

Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy

27

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

15 zł
2 zł
2 zł
20 zł + koszty
10 zł

za każdą dyspozycje

z bieżącego roku kalendarzowego
za każdy poprzedni rok

bez opłat
5 zł
10 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Za dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego

28

za każdą dyspozycję

100 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

20 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

1% kwoty zajętej
min. 30 zł max. 100 zł

za każdą dyspozycję

15 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą zmianę

30 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

28

Za rozliczenie zlecenia płatniczego za granicę16

za każda dyspozycję

29
30

Przelewy wykonywane w terminie wskazanym przez klienta – przelew z datą przyszłą
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po
upływie terminu spłaty)
Za rozliczenie czeków oraz innych zagranicznych dokumentów płatniczych, które w obrocie zagranicznym pełnia role
czeków

10 zł + koszty banków
pośredniczących

za każda dyspozycję

10 zł

ka każdy monit

30 zł

za każde rozliczenie

30 zł

za każda zmianę

50 zł

miesięcznie

10 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

10 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

31
32

Zmiana karty wzorów podpisu tj. pieczątki, podpisy, adresy, pełnomocnicy

33

Telefoniczna usługa „na hasło” dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym

34

Przyjęcie, zmiana lub unieważnienie hasła w związku z rezygnacją z usług „na hasło”

za każdą dyspozycję

35

Przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi “na hasło”, dyspozycji przemieszczania środków pomiędzy swoimi
rachunkami bankowymi prowadzonymi przez ten sam oddział BS w Przysusze

za każdą dyspozycję

10 zł

Nieodebranie awizowanej gotówki

od kwoty
awizowanej gotówki

0,20% min. 50 zł

Uwaga: W przypadku pobierania takiej opłaty w rachunku bieżącym nie należy jej pobierać z rachunku depozytu terminowego
Uwaga: W przypadku pobierania takiej opłaty w rachunku bieżącym nie należy jej pobierać z rachunku depozytu terminowego
Uwaga: W przypadku pobierania takiej opłaty w rachunku bieżącym nie należy jej pobierać z rachunku depozytu terminowego

36

16

Opłata nie dotyczy transakcji w walucie EURO.

29

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

1.1.1

„WIELE ZA NIEWIELE” (Produkt wycofany z oferty od dn. 01.07.2020r.)
Stawka obowiązująca

Wyszczególnienie czynności/usług

Lp.

Tryb
pobierania
opłaty

Przedsiębiorca

Rolnik

Organizacje społeczne
i stowarzyszenia
nie prowadzące
działalności gospodarczej

Metoda
rozliczenia/
rodzaj przychodu
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

1

Za otwarcie rachunku bieżącego

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2

Za otwarcie rachunku pomocniczego

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3

Za prowadzenie rachunku bieżącego

miesięcznie

10 zł17

10 zł16

10 zł16

4

Za prowadzenie rachunku pomocniczego

miesięcznie

10 zł

7 zł

7 zł

naliczana od
wpłacanej kwoty

0,20 % od kwoty min.4zł

0,05%
min. 3 zł max. 30 zł
0 zł

0 zł

Wpłaty gotówkowe na rachunek:
1) bankowy prowadzony przez BS w Przysusze, chyba że umowa stanowi inaczej,
5

2) wpłat dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny)

0,20 % od kwoty
min.10zł

Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od
wpłacającego

Wypłaty gotówkowe z rachunku
1) z rachunku bankowego prowadzonego przez BS w Przysusze,
6

7

8

Uwaga: opłata dodatkowa – dotyczy nie zgłoszonych z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem
wypłat powyżej 50.000zł z rachunku bankowego prowadzonego w BS w Przysusze;
Prowizją od wypłat BS w Przysusze obciąża rachunek wystawcy dyspozycji
Realizacja przelewów z rachunku bankowego na rachunek bankowy złożonych
1) w formie papierowej w Oddziale/Filii na rachunek:
a) prowadzony przez BS w Przysusze
b) prowadzony w innym banku
c) prowadzony w innym banku za pomocą systemu rozliczeń SORBNET (bez względu na kwotę)
d) prowadzony w innym banku za pomocą systemu rozliczeń EXPRESS ELIXIR (bez
względu na kwotę)
2) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na rachunek:
a) prowadzony w BS Przysucha
b) prowadzony w bankach innych niż BS
c) prowadzony w bankach innych niż BS Przysucha – realizowanych w systemie SORBNET (bez
względu na kwotę
d) prowadzony w bankach innych niż BS Przysucha – realizowanych w systemie
EXPRESS ELIXIR (bez względu na kwotę)
Realizacja przelewu z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez klienta

17

za każdą wypłatę

za każdy przelew

za każdy przelew

opłaty obowiązują dwa lata od dnia podpisania umowy rachunku w okresie obowiązywania promocji

30

0,20 % od kwoty
min. 10 zł

0,30 % od kwoty
min.5 zł

0,15 % od kwoty min. 5 zł
max. 100 zł

0,30 % od kwoty
min. 3,50 zł

0,10 % od kwoty

0,10 % od kwoty

0,10 % od kwoty

5 zł
7 zł
35 zł

5 zł
7 zł
35 zł

5 zł
7 zł
35 zł

20 zł

20 zł

20 zł

0,50 zł
1 zł
35 zł

0,50 zł
1 zł
35 zł

0,50 zł
1 zł
35 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

9

10

11
12
13
14
15

18

19
21
22

Stałe zlecenie:
1) ustanowienie
2) modyfikacja stałego zlecenia złożonego w oddziale/filii Banku
3) za poinformowanie o odmowie realizacji stałego zlecenia z powodu braku środków na
rachunku
4) realizacja zlecenia stałego złożonego w formie papierowej w oddziale/filii
a) na rachunki prowadzone w BS Przysucha
b) na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS Przysucha
5) realizacja zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem bankowości elektronicznej:
a)
na rachunki prowadzone w BS Przysucha
b)
na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS Przysucha
Polecenie zapłaty (Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika)
1) przyjęcie polecenia zapłaty w oddziale/filii dłużnika
2) za ustanowienie polecenia zapłaty
3) modyfikacja polecenia zapłaty
4) odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika
5) za poinformowanie o odmowie realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków na
rachunku
Realizacja polecenia zapłaty
Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela

Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty
Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela

Za wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorców na
podstawie zbiorczej listy płac
Za wydanie, na wniosek klienta, potwierdzenia wykonania przelewu
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) 1 wyciągu w miesiącu,
2) w innych terminach według zawartej umowy,
3) na wniosek klienta – dodatkowy wyciąg
Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunku bankowego :
1) 25 szt.
2) za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie
3) za potwierdzenie blankietu czekowego
4) za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czekowych
Za przyjęcie czeków do inkasa i administrowanie
Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) za każdy poprzedni rok
Za sporządzenie odpisu
1) wyciągu z r-ku bankowego
2) jednego dowodu do wyciągu

23

Za korzystanie z wpływów bieżących powyżej 50.000zł

24

Za wydanie na wniosek Klienta:
1) opinii bankowej (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej – zdolność
kredytowa)
2) informacji stwierdzającej posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów,
lokat terminowych

Ad 1),2) i 3) od
każdej operacji
Ad 4) i 5) od
każdego
zrealizowanego
zlecenia

5 zł
5 zł
5 zł

5 zł
5 zł
5 zł

2 zł
2 zł

5 zł
5 zł
5 zł

2 zł
2 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

2 zł
2 zł

0,50 zł
1 zł

0,50 zł
1 zł

0,50 zł
1 zł

3 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł

3 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł

3 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł

za każdą
dyspozycje
za każdą
dyspozycje
za każde uznanie

4 zł

4 zł

4 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

x

x

za każde
potwierdzenie
Ad1)za jeden
wyciąg
Ad2)za każdy
Ad3)za każdy
dodatkowy wyciąg
Ad3) za każde
potwierdzenie
Ad4) za każde
zastrzeżenie

7 zł

7 zł

7 zł

bez opłat
5 zł
10 zł

bez opłat
5 zł
10 zł

bez opłat
5 zł
10 zł

15 zł
2 zł
2 zł
20 zł + koszty
10 zł

15 zł
2 zł
2 zł
20 zł + koszty
10 zł

15 zł
2 zł
2 zł
20 zł + koszty
10 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Za każdą
informacje

20 zł
30 zł

20 zł
30 zł

20 zł
30 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdy
dokument

10 zł
5 zł
0,05 % min 10 zł

10 zł
5 zł
0,05 % min 10 zł

10 zł
5 zł
0,05 % min 10 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

za każdą
dyspozycje

za każdą
dyspozycje

za każdą operację
w dniu wpływu
środków
za każdą
opinię/
informację
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Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

25

Za dokonanie blokady środków na r-ku bankowym z tytułu zabezpieczenia
kredytu w innym Banku

26

Za wydanie potwierdzenia wykonania blokady środków na r-ku bankowym

27

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z
rachunku bieżącego i lokat

28

Uwaga: Prowizję od kwoty zajętej pobiera się z rachunku dłużnika po pełnej realizacji tytułu
wykonawczego

Przyjęcie, zmiana pełnomocnictwa
Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy
zawieraniu umowy

za każdą
dyspozycję
za każde
potwierdzenie

100 zł

100 zł

100 zł

20 zł

20 zł

20 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą
dyspozycję

1% kwoty zajętej
min. 30 zł max. 100 zł

1% kwoty zajętej
min. 30 zł max. 100 zł

1% kwoty zajętej min. 30 zł
max. 100 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą
dyspozycję

20 zł

20 zł

20 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

29

Za dokonanie zmian warunków umowy rachunku bankowego

za każdą zmianę

30 zł

30 zł

30 zł

30

Zmiana karty wzorów podpisu tj. pieczątki, podpisy, adresy, pełnomocnicy

za każda zmianę
za każda
dyspozycję
ka każdy monit

50 zł
10 zł + koszty banków
pośredniczących

50 zł
10 zł + koszty banków
pośredniczących

50 zł
10 zł + koszty banków
pośredniczących

30 zł

30 zł

30 zł

za każde
rozliczenie

30 zł

30 zł

30 zł

miesięcznie

10 zł

10 zł

10 zł

za każdą
dyspozycję

10 zł

10 zł

10 zł
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Za rozliczenie zlecenia płatniczego za

granicę18

33

Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda
debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty)
Za rozliczenie czeków oraz innych zagranicznych dokumentów płatniczych, które
w obrocie zagranicznym pełnia role czeków

34

Telefoniczna usługa „na hasło” dotycząca udzielania informacji o stanie środków
i obrotach na rachunku bankowym

35

Przyjęcie, zmiana lub unieważnienie hasła w związku z rezygnacją z usług „na
hasło”

36

Przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi “na hasło”, dyspozycji przemieszczania
środków pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi prowadzonymi przez ten sam
oddział BS w Przysusze

32

Uwaga: W przypadku pobierania takiej opłaty w rachunku bieżącym nie należy jej pobierać z
rachunku depozytu terminowego

Uwaga: W przypadku pobierania takiej opłaty w rachunku bieżącym nie należy jej pobierać z
rachunku depozytu terminowego

Nieodebranie awizowanej gotówki

18

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą
dyspozycję

Uwaga: W przypadku pobierania takiej opłaty w rachunku bieżącym nie należy jej pobierać z
rachunku depozytu terminowego

37

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

od kwoty
awizowanej gotówki

Opłata nie dotyczy transakcji w walucie EUR.
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10 zł

10 zł

10 zł

0,20% min. 50 zł

0,20% min. 50 zł

0,20% min. 50 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

KARTA MASTERCARD BUSINESS (debetowa z funkcją zbliżeniową)

Wyszczególnienie czynności/usług
(Metoda rozliczenia/rodzaj przychodu – jednorazowo/przychód prowizyjny)

Tryb pobierania
opłaty

Wydanie karty:
1) Posiadaczowi/współposiadaczowi
a) pierwszej karty
b) kolejnej karty
2) Osobie wskazanej
3) Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub uszkodzonej
Użytkowanie karty:
1) pierwszej do rachunku
2) kolejnej do rachunku
Ekspresowe wydanie karty, duplikatu, nowego PIN-u na wniosek klienta
Zastrzeżenie karty:
1) w przypadku utraty lub kradzieży
2) z innych powodów (np. zamknięcie rachunku)
3) w przypadku gdy posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie 14 dni od jej otrzymania i w tym czasie nie dokona
żadnej transakcji
Wydanie duplikatu karty
Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych niż wskazane w pkt 1)
Wydanie nowego numeru PIN-u
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Zestawienie transakcji przesłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Wznowienie karty
Transakcje bezgotówkowe
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych Banków spółdzielczych
2) w terminalach płatniczych sieci SGB w kasach Banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a)
4) w terminalach płatniczych innych niż wskazane w pkt b)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium
innego państwa członkowskiego EOG) – obowiązuje od 15 grudnia 2019 r
Sprawdzenie salda na rachunku w bankomatach
1) sieci SGB
2) sieci innych niż SGB

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

19

za każdą kartę
za każdą dyspozycję

za każdą kartę
za każdą zmianę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy nr PIN
za każda zmianę
miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą kartę
za każdą transakcje

naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każde sprawdzenie
naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

17

za każdą kartę

opłaty obowiązują dwa lata od dnia podpisania umowy rachunku w okresie obowiązywania promocji.
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Przedsiębiorca

Stawki obowiązujące
Organizacje społeczne
i stowarzyszenia nie
Rolnik
prowadzące działalności
gospodarczej

bez opłat19
3 zł
20 zł
25 zł

bez opłat18
3 zł
20 zł
25 zł

bez opłat18
3 zł
20 zł
25 zł

bez opłat18
3 zł
45 zł

bez opłat18
3 zł
45 zł

bez opłat18
3 zł
45 zł

bez opłat
20 zł
bez opłat

bez opłat
20 zł
bez opłat

bez opłat
20 zł
bez opłat

30 zł

30 zł

30 zł

4,50 zł
7 zł
6 zł
bez opłat
3 zł
5 zł
25 zł
bez opłat

4,50 zł
7 zł
6 zł
bez opłat
3 zł
5 zł
25 zł
bez opłat

4,50 zł
7 zł
6 zł
bez opłat
3 zł
5 zł
25ł
bez opłat

bez opłat
4,50 zł
3 % min 3,50 zł
3 % min 4,50 zł
3 % min 4,50 zł
3% min. 3,50 zł

bez opłat
4,50 zł
3 % min 3,50 zł
3 % min 4,50 zł
3 % min 4,50 zł
3% min. 3,50 zł

bez opłat
4,50 zł
3 % min 3,50 zł
3 % min 4,50 zł
3 % min 4,50 zł
3% min. 3,50 zł

bez opłat
1 zł

bez opłat
1 zł

bez opłat
1 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,30 zł

1,30 zł

1,30 zł

1.1.2 Rachunek VAT
Lp.

1

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku

2

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda

3

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek klienta:
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich
Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę wykonania operacji
b) klient nie określił daty dokonania operacji
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

4

5

Tryb pobierania
opłaty

Wyszczególnienie czynności/usług

Stawka
Podstawowa

Stawka
min.

Stawka
max.

Metoda
rozliczenia/
rodzaj przychodu

-

bez opłat
bez opłat

x
x

x
x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każde zaświadczenie

30 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każde zestawienie

20 zł
30 zł

x
x

x
x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

15 zł
25 zł

x
x

x
x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

15 zł
25 zł

x
x

x
x

bez opłat

x

x

za każdy dokument

raz w miesiącu

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

*Wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT - opłaty za realizacje dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane
z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT
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1.2. Rachunki i rozliczenia walutowe
Lp.

Wyszczególnienie czynności/usług

1

Otwarcie rachunku walutowego

2

Prowadzenie rachunku bankowego
Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych przez jednostki
organizacyjne Banku
Przelewy na rachunki bankowe:

3
4

Tryb pobierania
opłaty

Stawka
podstawowa
(w PLN)

Stawka
min.

Stawka
max.

Metoda rozliczenia/ rodzaj
przychodu

za każdy rachunek

15 PLN20

x

x

miesięcznie

25 PLN

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą operację

0,40 % kwoty

za każdy przelew

5 PLN

1) prowadzone przez jednostki organizacyjne Banku
2) prowadzone przez inne banki

Rozliczenie polecenia wypłaty z zagranicy/za granicę, spełniające następujące cechy:
1) z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta,
21
2) z podanym prawidłowym kodem BIC banku beneficjenta .

5

Likwidacja w ciągu 90 dni od daty otwarcia rachunku walutowego bieżącego/ płatnego
na każde żądanie
Przyjęcie, zmiana lub unieważnienie hasła w związku z rezygnacją z usług „na hasło”

6
7
8
9

10

Telefoniczna usługa „na hasło” dotycząca udzielania informacji o stanie środków i
obrotach na rachunku bankowym
Przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi „na hasło”, dyspozycji przemieszczenia
środków pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi prowadzonymi przez Bank
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z
rachunku walutowego

15 PLN

x

x

x

17 PLN

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdy rachunek

40 PLN

x

x

za każdą dyspozycję

15 PLN

x

x

za każdą dyspozycję

15 PLN

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

bez opłaty

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą dyspozycję

1% kwoty zajętej

30 PLN

100 PLN

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Ad1)za jeden wyciąg
Ad2)za każdy
Ad3)za każdy dodatkowy
wyciąg

bez opłat
5 PLN
20 PLN

x
x
x

x
x
x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każde rozliczenie

30 PLN

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą dyspozycję

20 PLN

x

x

za każda zmianę

50 PLN

x

x

Uwaga: Prowizję od kwoty zajętej pobiera się z rachunku dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego

11

1) 1 wyciągu w miesiącu,
2) w innych terminach według zawartej umowy,
3) na wniosek klienta - dodatkowy wyciąg

13

Za rozliczenie czeków oraz innych zagranicznych dokumentów płatniczych, które w
obrocie zagranicznym pełnią rolę czeków
Przyjęcie, zmiana pełnomocnictwa

14

Zmiana karty wzorów podpisu tj. pieczątki, podpisy, adresy, pełnomocnicy

12

Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy

20

Wymagana minimalna wpłata na rachunek walutowy w dniu otwarcia rachunku w kwocie 20 EUR/20 USD/20 GBP.

21

Opłata nie dotyczy transakcji w walucie EUR.
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Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdy przelew

-

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

1.2.1
Lp.

Lokaty terminowe walutowe
Wyszczególnienie czynności/usług

Tryb pobierania opłaty

Stawka
podstawowa
(w PLN)

Stawka
min.

Stawka
max.

0 PLN

x

x

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

1

Otwarcie rachunku

za każdy rachunek

2

Prowadzenie rachunku

za każdy rachunek

0 PLN

x

x

za każdy rachunek

20 PLN

x

x

za każdą wpłatę/wypłatę

0 PLN

x

x

za każdy dokument

1 % kwoty
zajętej

30 PLN

100 PLN

_

20 PLN

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą informację

30 PLN

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

3
4
5

Likwidacja lokaty w ciągu 14 dni od dnia otwarcia
Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez
jednostki organizacyjne Banku
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego
tytułu z rachunku lokat
Uwaga: Prowizję od kwoty zajętej pobiera się z rachunku dłużnika po pełnej realizacji
tytułu wykonawczego

6
7

Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa
Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy
ustanawiani są przy zawieraniu umowy

Za wydanie informacji na wniosek klienta o posiadaniu rachunku,
wysokości salda oraz dopisanych odsetkach do wkładu itp.

1.3. Mieszkaniowy rachunek powierniczy
Lp.

1
2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie czynności/usług
Otwarcie i prowadzenie rachunku:
1) Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku
2) Otwarcie rachunku
3) Prowadzenie rachunku
Obsługa umowy deweloperskiej
Wpłaty wnoszone w formie gotówkowej
Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z
rachunku
Czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank
Wypłata nabywcy środków z rachunku w przypadku odstąpienia od
umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania:
1) w formie gotówkowej
2) w formie bezgotówkowej
Zmiana umowy rachunku bankowego lub karty wzorów podpisów na
wniosek posiadacza rachunku

Tryb pobierania opłaty

Stawka
Podstawowa

Stawka
min.

Stawka
max.

jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie

3000 zł
500 zł
100 zł

x
x
x

x
x
x

miesięcznie

20 zł

x

x

od kwoty operacji

0,30 %

30 zł

x

od kwoty operacji

0,03 %

30 zł

x

jednorazowo

500 zł

x

0,20 %
0,10 %

100 zł
50 zł

x
x

50 zł

x

x

x

od kwoty operacji

za każdą zmianę
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Metoda
rozliczenia/
rodzaj przychodu
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

1.4. Usługa płatności masowych
Wyszczególnienie czynności/usług

Lp.

Tryb pobierania opłaty

Stawka
Podstawowa

Stawka
min.

Stawka
max.

x

x

1

Aktywacja usługi

jednorazowo

100 zł

2

Abonament za korzystanie z usługi

miesięcznie

40 zł

x

x

3

Pobieranie zbiorczego wyciągu operacji z wielu rachunków
wirtualnych do raportu zbiorczego

miesięcznie

10 zł

x

x

Metoda
rozliczenia/
rodzaj przychodu
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Rozdział 2. Wydawanie i obsługa kart
2.1. Karty płatnicze
Lp.

Tryb pobierania
opłaty

Wyszczególnienie czynności/usług

Wydanie karty:
1

1)
2)
3)

Posiadaczowi/Współposiadaczowi
osobie wskazanej
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub uszkodzonej

2

Używanie karty :
1) przedsiębiorca
2) rolnik
Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty

3
4

Ekspresowe wydanie karty, duplikatu, nowego PIN-u na wniosek Klienta
Zastrzeżenie karty:
1)
2)
3)

5
6
7
8
9
10
11

12

0 zł
40 zł
25 zł

0 zł
40 zł
25 zł

miesięcznie

8 zł
4 zł

8 zł
4 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

45 zł

45 zł

bez opłat
20 zł
bez opłat

bez opłat
20 zł
bez opłat

30 zł
6 zł
5 zł
5 zł
25 zł
bez opłat

30 zł
6 zł
5 zł
5 zł
25 zł
bez opłat

bez opłat
1,50 zł
2 % min. 5 zł
3 % min. 10 zł
3 % min. 10 zł

bez opłat
1,50 zł
2 % min. 5 zł
3 % min. 10 zł
3 % min. 4,50 zł

2 % min. 5 zł

2 % min. 5 zł

za każdą kartę
za każdą zmianę
za każdą zmianę
za każde zestawienie
za każdą kartę
za każdą transakcję

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Miesięczne dodatkowe zestawienie transakcji
Wznowienie karty
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe:
1)
2)
3)
4)
5)

za każdą kartę

w przypadku utraty lub kradzieży
z innych powodów (np. zamknięcie rachunku)
w przypadku gdy posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie 14 dnia od jej otrzymania i w tym czasie nie
dokonał żadnej transakcji

Wydanie duplikatu karty
Zmiana PIN – u do karty

w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju,
w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych,
w bankomatach obcych w kraju,
w kasach obcych w kraju,
w bankomatach i kasach obcych za granicą (poza terytorium EOG)

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG) – obowiązuje od 15 grudnia 2019 r
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Stawka obowiązująca
Visa Business
Mastercard Business

naliczana od wypłacanej
kwoty

13
14
15

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
Maksymalna wartość transakcji typu cash back
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1)
2)

16

banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1)

Zmiana PIN w bankomatach:

1)

sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)

za każdą transakcję

3%
200 zł

Bez opłaty
200 zł

za każde sprawdzenie

Bez opłat
1 zł

Bez opłat
1 zł

za każdą zmianę

6 zł
7 zł

4,5 zł
7 zł

2.2 Debetowe karty walutowe Mastercard
Lp.
1
2
3
4
5
6

7

Wyszczególnienie czynności/usług
Użytkowanie karty
Zastrzeżenie karty
Zmiana PIN w bankomatach:
1) SGB
2) w bankomatach banków obcych
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) SGB,
2) banków obcych

Zestawienie transakcji przesłane do klienta:
1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty
2) w formie elektronicznej
Wydanie nowego numeru PIN

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spół.
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)

8
9

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

10

Transakcje bezgotówkowe

Stawka
max

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

x
x

x
x

x

1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP

x

x

x

0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP

x

x

x

0,5 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP
bez opłat
2 EUR, 2.5 USD, 1.5 GBP

x

x

x

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

bez opłat
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min odpowiednio. 1,50 EUR, 2 USD,
1 GBP
3% min odpowiednio 1,50EUR, 2 USD,
1GBP

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Bez opłat

-

-

x

Stawka podstawowa

miesięcznie za każdą kartę

2 EUR, 2.5 USD, 1.5 GBP

-

bez opłat

za każdą zmianę
za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każdy numer PIN
Ad 1),2),3) za każda wypłatę,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
Ad4) i 5) naliczana od
wypłacanej kwoty

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego
EOG) – obowiązuje od 15 grudnia 2019 r

Stawka
min

Tryb pobierania opłat

Za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

-
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x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Rozdział 3. Elektroniczne Kanały Dostępu
3.1.Elektroniczne kanały dostępu dla klientów detalicznych korzystających z hasła maskowanego, kodów sms, Tokena mobilnego
(rolnicy, drobni przedsiębiorcy posiadający rachunki bieżące)
Lp.

Stawka obowiązująca
Wyszczególnienie czynności/usług

2

Za wydanie pierwszych środków identyfikacji elektronicznej (identyfikatora ID oraz
hasła maskowanego)
Abonament za korzystanie z EKD

3

Wydanie nowego środka identyfikacji w miejsce zastrzeżonego

4
5

Za przekazywanie komunikatów SMS o zmianie salda na rachunku (na życzenie
klienta)
Opłata za przekazywanie kodów SMS (SMS-y autoryzacyjne)

6

Zastrzeżenie tokena mobilnego

7

Za odblokowanie dostępu do EKD

8

Za odblokowanie kodu PIN do autoryzacji

1

Tryb pobierania opłaty

Przedsiębiorca

Rolnik

Organizacje społeczne
i stowarzyszenia
nie prowadzące działalności
gospodarczej

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

miesięcznie

0 zł

0 zł

0 zł

za każde ID lub hasło maskowane

0 zł

0 zł

0 zł

za każdy (pobierana miesięcznie)

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

za każdy (pobierana miesięcznie)

0 zł

0 zł

0 zł

Za każde

10 zł

10 zł

10 zł

Za każde odblokowanie

10 zł

10 zł

10 zł

Za każde odblokowanie

5 zł

5 zł

5 zł

Metoda
rozliczenia/
rodzaj przychodu
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

3.2.Elektroniczne kanały dostępu dla klientów korporacyjnych korzystających z hasła maskowanego, kodów sms, karty mikroprocesorowej i Tokena
mobilnego
(duże podmioty gospodarcze o dużej liczbie dokumentów rozliczeniowych)

Stawka obowiązująca
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie czynności/usług

Tryb pobierania opłaty

Przedsiębiorca

Rolnik

Organizacje społeczne
i stowarzyszenia
nie prowadzące
działalności gospodarczej

0 zł

0 zł

0 zł

Za wydanie pierwszych środków identyfikacji elektronicznej (identyfikatora ID
oraz hasła maskowanego)
Udostępnienie EKD

jednorazowo
jednorazowo

50 zł

50 zł

50 zł

Abonament za korzystanie z EKD (za każdego użytkownika systemu, również
pasywnego)
Wydanie nowego środka identyfikacji w miejsce zastrzeżonego

miesięcznie

5 zł

5 zł

5 zł

za każde ID lub hasło maskowane

0 zł

0 zł

0 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

za każdy (pobierana m-cznie)

0 zł

0 zł

0 zł

za każdy (pobierana miesięcznie)

6

Za przekazywanie komunikatów SMS o zmianie salda na rachunku (na życzenie
klienta)
Opłata za przekazywanie kodów SMS (SMS-y autoryzacyjne)

7

Zastrzeżenie tokena mobilnego

Za każde

10 zł

10 zł

10 zł

8

Za odblokowanie dostępu do EKD

Za każde

10 zł

10 zł

10 zł

9

Za odblokowanie kodu PIN do autoryzacji
Za niezwrócenie Tokena Vasco

5

10

Za każde odblokowanie

5 zł

5 zł

5 zł

Za każdy Token

200 zł

200 zł

200 zł
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Metoda
rozliczenia/
rodzaj przychodu
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Rozdział 4. Kredyty
4.1.

Kredyty w rachunku bieżącym

Lp.

Wyszczególnienie czynności/usług

Tryb pobierania opłaty

Stawka podstawowa

Stawka
min.

Stawka
max.

x

x

0,50 %

50 zł

200 zł

0,20 %

x

300 zł

2,50 %
3,50 %

x
x

x
x

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

KREDYT W RB
Wstępna:
1

1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek klienta warunków
umowy kredytu
2) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu

za każdy wniosek, pobierana od kwoty
pozostałej do spłaty

Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub prowizji za
zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu oraz opłaty za zmianę zabezpieczenia. W
przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana.

Przygotowawcza :
1) za przyjęcie wniosku do rozpatrzenia
2) od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt
 do 12 m-cy
 pow. 12-36 m-cy

2 Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku prowizja o której mowa w pkt. 1) nie

zostanie zwrócona
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja, o której mowa w pkt.1) zostanie zaliczona
na poczet prowizji w pkt. 2)
Wysokość prowizji przygotowawczej za przyjęcie wniosku do rozpatrzenia nie może przekraczać
prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany
kredyt.

3 Za gotowość – od niewykorzystanej kwoty kredytu
Opłata za zmianę na wniosek klienta:
4

1)
2)

warunków umowy kredytu, w tym:
- odnowienie kredytu na podstawie Aneksu do umowy kredytu
zabezpieczenia

Ad 1) płatna po złożeniu wniosku
Ad 2) naliczana od kwoty udzielonego
kredytu płatna przed lub przy
postawieniu kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy lub naliczana od kwoty
zwiększającej przyznany kredyt

naliczana w stosunku rocznym od różnicy
pomiędzy kredytem postawionym do
dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za
każdy dzień niewykorzystania
za każdy wniosek, pobierana od kwoty
pozostałej do spłaty

X

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Liniowo/
przychód prowizyjny

2%

x

x

Liniowo/
przychód prowizyjny

3%

100 zł

1000 zł

Liniowo/
przychód prowizyjny

3%

100 zł

2000 zł

0,20 %

x

100 zł

3,20 %

x

x

Liniowo/
przychód prowizyjny

0,50 %
0,50 %

50 zł
50 zł

x
x

Liniowo /
przychód prowizyjny

KREDYT W RBRI
Opłata przygotowawcza:
1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt

1

2

za każdy wniosek płatna po złożeniu
wniosku

2) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu

naliczana od kwoty udzielonego kredytu
płatna przed lub przy postawieniu kredytu
Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata o której mowa w pkt 1) nie zostanie
do dyspozycji kredytobiorcy
zwrócona
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja, o której mowa w pkt. 1) zostanie
zaliczona na poczet prowizji w pkt. 2)

Opłata za rozpatrzenie wniosku klienta:
1) o zmianę warunków umowy kredytu
2) zabezpieczenia

Za każdy wniosek, pobierana od kwoty
pozostałej do spłaty

40

Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata, o której mowa w pkt. 1) i 2)

nie zostanie zwrócona.
Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy
kredytu oraz opłaty za zmianę zabezpieczenia.

3

Opłata za zmianę na wniosek klienta:
1) warunków umowy kredytu
2) zabezpieczenia

za każdy wniosek, pobierana od kwoty
pozostałej do spłaty

3%
3%

100 zł
100 zł

x
x

50 zł

x

x

100 zł

x

x

25 zł

X

X

Liniowo/ przychód
prowizyjny

POZOSTAŁE OPŁATYI PROWIZJE
Wydanie na wniosek klienta:
1)
2)

informacji stwierdzającej, że klient nie figuruje jako dłużnik,
informacji stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i
1
innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz informacji, że klient figuruje jako
dłużnik.
Uwaga: Informacja wydana przez jednostkę BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją

za każdą informację

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

prowadzoną przez tą jednostkę

Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności BS w
Przysusze:
1)

od każdego monitu/ upomnienia

2)

wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek

2

3
4
5

Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za wypłatę kredytu
Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy
Sporządzenie na wniosek klienta opinii bankowej o jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej

za każdy monit/upomnienie
Opłatę pobiera się od kredytobiorcy.
Koszt wystawienia i wysłania
monitu/upomnienia/ od każdego
dłużnika

x

za każde wezwanie do zapłaty
Opłatę pobiera się od kredytobiorcy.
Koszt wystawienia i wysłania wezwania
do zapłaty od każdego dłużnika
-

25 zł

x

bez opłat

x

x

x

za każdą czynność

100 zł

x

x

Jednorazowo /
przychód prowizyjny

za każdą opinię

50 zł

x

x

Jednorazowo /
przychód prowizyjny

100 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

(nie dotyczy zdolności kredytowej).
6

Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu
hipoteki na rzecz BS w Przysusze

7

Za wydanie duplikatu umowy kredytowej

8

Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części
nieruchomości
Uwaga: w przypadku gdy zmiana warunków umowy wiąże się z podpisaniem aneksu,
należy pobrać opłatę jak za zmianę warunków umowy

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Za każde wykreślenie.
W przypadku zgody na wykreślenie kilku
hipotek objętych jednym dokumentem –
100 zł w stosunku do jednego właściciela
nieruchomości
za każdy duplikat

za każdy wniosek

30 zł

150 zł

x

Za rozpatrzenie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków
cenowych kredytu (niższych od maksymalnych wskazanych w Taryfie lub ofercie
indywidualnej produktu)

9

1) w zakresie negocjacji oprocentowania kredytu
2) w zakresie prowizji wstępnej
3) w zakresie prowizji przygotowawczej od kredytu
4) w zakresie innych opłat i prowizji wynikających z taryfy
opłata pobierana jest w momencie złożenia Wniosku przez klienta i nie dotyczy tych klientów,
którym Bank składa indywidualną ofertę

Za każdy wniosek
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100 zł
100 zł
100 zł
100 zł

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

Przyznanie kredytu z zastosowaniem niestandardowych warunków
10

(odstępstwo od zapisów regulacyjnych z wyłączeniem warunków cenowych)

Za każdy wniosek

0,80 % kwoty przyznanego
kredytu

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

100 zł

5000zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

Sporządzenie wniosku o:
11

1)
2)

wpis hipoteki
wykreślenie hipoteki

Za każdy wniosek

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

12

Za uruchomienie kredytu, przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki

jednorazowo za uruchomienie kredytu

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

13

Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić
zabezpieczenie kredytu w przypadku, gdy klient nie przedstawia wyceny
nieruchomości

Za każdą ocenę wartości nieruchomości

Przez klienta

Przez Bank

0 zł
0 zł

50 zł
50 zł
0,15%
350 zł

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

14

Za dokonanie zmiany ubezpieczyciela w umowie cesji praw
wierzytelności na rzecz Banku

Za każdą zmianę

100 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Każdy rozpoczęty 14-dniowy okres
spóźnienia

30 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

150 zł
200 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Uwaga: nie dotyczy ubezpieczyciela, którego produkty oferuje BS Przysucha
15

16

Oplata za niedostarczenie przez klienta w terminie określonym przez
Bank polisy ubezpieczeniowej

Za inspekcję u kredytobiorcy
1) do 50 km
2) powyżej 50 km

za każdą inspekcję
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4.2.
Lp.

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą
Rodzaj kredytu

Wyszczególnienie czynności/usług

Stawka
podstawowa

Stawka
min.

Stawka
max.

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

PROWIZJA WSTĘPNA
- za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu,
- płatna po złożeniu wniosku, naliczana od kwoty wnioskowanego kredytu, w przypadku zmiany warunków umowy naliczana od kwoty pozostałej do spłaty
- wysokość prowizji wstępnej za rozpatrzenie wniosku nie może przekraczać prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt
Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu lub opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego
rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana
PROWIZJA PRZYGOTOWAWCZA
- od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt
- naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy lub naliczana od kwoty zwiększającej przyznany kredyt
Uwaga: Pobrana Prowizja wstępna zaliczona zostaje na poczet opłaty przygotowawczej. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana
1) Prowizja wstępna
0,30%
x
1000 zł
2) Prowizja przygotowawcza:
ESP/
1
KREDYT INWESTYCYJNY
- do 12 m-cy
2,40 %
x
x
przychód odsetkowy
- 12 – 60 m-cy
2,70 %
x
x
- powyżej 60 m-cy/
3,50%
x
x
1) Prowizja wstępna
0,20%
x
200 zł
2) Prowizja przygotowawcza:
ESP/
KREDYT OBROTOWY
2
- do 6 m-cy
2,40 %
x
x
przychód odsetkowy
- 6 – 12 m-cy
2,70 %
x
x
- 12 – 36 m-cy
3,50%
x
x
1) Prowizja przygotowawcza:
x
ESP/
3
UNIKREDYT NAWOZOWY
- do 9 m-cy
2,50 %
x
przychód odsetkowy
x
- do 15 m-cy
3%
x
1) Prowizja wstępna:
0,3%
x
1000 zł
ESP/
KREDYT HIPOTECZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW
2)
Prowizja
przygotowawcza:
4
przychód
odsetkowy
- do 5 lat
3%
x
x
- od 5 do 15 lat
4%
x
x
1) Prowizja wstępna:
0,30%
x
1000 zł
2) Prowizja przygotowawcza:
ESP/
KREDYT INWESTYCYJNO-OBROTOWY
- do 6 m-cy
2%
x
x
5
przychód odsetkowy
- 6 – 12 m-cy
2,50 %
x
x
- 12 – 36 m-cy
2,60 %
x
x
- powyżej 36 m-cy/
3%
x
x
1) Prowizja wstępna
0,30%
x
1000 zł
ESP/
1) Prowizja przygotowawcza:
przychód
odsetkowy
KREDYT INWESTYCYJNY BS AGRO
- do 5 lat
1,50 %
x
x
6
- 5 – 10 lat
1,90 %
x
x
- 10 – 20 lat
2,20 %
x
x
- powyżej 20 lat
3%
x
x
1) Prowizja wstępna
0,30%
x
1000 zł
2) Prowizja przygotowawcza:
x
x
ESP/
7
KREDYT INWESTYCYJNY DLA FIRM LEASINGOWYCH
- do 5 lat
1,50%
x
x
przychód odsetkowy
- od 5 - do 10 lat
2%
x
x
- od 10 -do 15 lat
2,50%
1) Prowizja wstępna:
0,20%
x
x
ESP/
8
KREDYT REWOLWINGOWY
przychód odsetkowy
2) Prowizja przygotowawcza
2,70%
x
x
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POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE
Wyszczególnienie czynności/usług
1

Za wypłaty transz kredytu wynikające z umowy kredytowej

Tryb pobierania opłaty

Stawka
podstawowa

Stawka
min.

Stawka max.

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

naliczana od kwoty udzielonej transzy, płatna
w dniu uruchomienia każdej transzy kredytu

0,20 %

50 zł

200 zł

ESP/ przychód odsetkowy
ESP – gdy klient spłacił tylko
część zadłuż. Przed terminem
Jednorazowo-gdy klient spłacił
przed terminem całe zadłuż./
przychód odsetkowy

Rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub
jego części, dla kredytów udzielonych od 18.02.2013r.
2

Uwaga 1: Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej do 30 dni kalendarzowych przed
terminem wynikającym z umowy kredytu, o ile umowa kredytu nie stanowi inaczej.
Uwaga 2: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków na rachunek BS w Przysusze
Uwaga 3: Nie dotyczy kredytów zabezpieczonych cesją wierzytelności.

Za gotowość – od niewykorzystanej kwoty kredytu
Uwaga: Nie dotyczy Unikredytu Nawozowego;
3 W przypadku kredytu rewolwingowego prowizja liczona jest od różnicy pomiędzy postawionym
kredytem do dyspozycji Kredytobiorcy, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania i
pobierana jest z kwoty kredytu w terminach spłaty odsetek bez oddzielnej dyspozycji Kredytobiorcy
4
5

Za zmianę, na wniosek klienta:
1) warunków umowy kredytu*,
2)zabezpieczenia

0,30 %

x

x

za ilość dni, w których bank pozostawał w
gotowości do wypłaty kwoty kredytu
od kwoty niewykorzystanej

0,30 %

x

1000 zł

za każdy wniosek, pobierana od kwoty
pozostałej do spłaty

3%
3%

100 zł
100 zł

-

1,50 %

x

5000 zł
5000 zł
według
negocjacji

za każdą informację

50 zł
100 zł

x
x

x
x

Za każdą opinię

0,30 %

100 zł

1000 zł

za każdy monit/ upomnienie;
Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt
wystawienia i wysłania monitu/
upomnienia od każdego dłużnika

25 zł

x

x

Naliczana od kwoty spłaconego kredytu

Za zmianę, na wniosek klienta:
1) warunków umowy kredytu konsorcjalnego

Wydanie na wniosek klienta:
6

1) informacji stwierdzającej, że klient nie figuruje jako dłużnik,
2) informacji stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i
innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz informacji, że klient figuruje jako
dłużnik.

ESP/
przychód odsetkowy

ESP/
przychód odsetkowy
ESP/
przychód odsetkowy

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Uwaga: Informacja wydana przez jednostkę BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną
przez tą jednostkę
7

Sporządzenie na wniosek klienta opinii bankowej o jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej (nie dotyczy zdolności kredytowej).
Sporządzenie i wysłanie:
1)

8

9

10

monitu/ upomnienia

2) wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek

Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu
hipoteki na rzecz BS w Przysusze
Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy
Za inspekcję u kredytobiorcy

11

3) do 50 km
4) powyżej 50 km

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

25 zł

x

x

100 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą czynność

100 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą inspekcję

150 zł
200 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każde wezwanie do zapłaty; Opłatę pobiera
się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i
wysłania wezwania do zapłaty od każdego
dłużnika
za każde wykreślenie.
W przypadku zgody na wykreślenie kilku
hipotek objętych jednym dokumentem –
100 zł w stosunku do jednego właściciela
nieruchomości.
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12

Za wydanie duplikatu umowy kredytowej

za każdy duplikat

30 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

13

Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części
nieruchomości

za każdy wniosek

150 zł

x

x

za każdy wniosek

100 zł
100 zł
100 zł
100 zł

x
x
x
x

x
x
x
x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdy wniosek

0,80% kwoty przyznanego
kredytu

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x
x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

100 zł

5000 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

350 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

rocznie
Naliczana od kwoty zaangażowania
bilansowego na dzień 31 grudnia.
Płatna do 31 marca kolejnego roku.

0,10 %

x

2500 zł

ESP/
przychód prowizyjny

Za każdą zmianę

100 zł

x

x

Każdy rozpoczęty 14-dniowy okres
spóźnienia

30 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

opłatę pobierać proporcjonalnie do
m-cy (100 zł za 12 m-czną historię spłat)

100 zł

20 zł

1000 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Uwaga: w przypadku gdy zmiana warunków umowy wiąże się z podpisaniem aneksu, należy
pobrać opłatę jak za zmianę warunków umowy

Za rozpatrzenie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków
cenowych kredytu (niższych od maksymalnych wskazanych w Taryfie lub ofercie
14

indywidualnej produktu):
1)w zakresie negocjacji oprocentowania kredytu
2)w zakresie prowizji wstępnej
3)w zakresie prowizji przygotowawczej od kredytu
4)w zakresie innych opłat i prowizji wynikających z taryfy
opłata pobierana jest w momencie złożenia Wniosku przez klienta i nie dotyczy tych klientów,
którym Bank składa indywidualną ofertę (dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

Przyznanie kredytu z zastosowaniem niestandardowych warunków
15

16

17

18

(odstępstwo od zapisów regulacyjnych z wyłączeniem warunków cenowych)
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)
Sporządzenie wniosku o:
1)wpis hipoteki
2)wykreślenie hipoteki
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)
Za uruchomienie kredytu, przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić
zabezpieczenie kredytu w przypadku, gdy klient nie przedstawia wyceny
nieruchomości

za każdy wniosek
jednorazowo za uruchomienie kredytu

za każdą ocenę wartości nieruchomości

przez Klienta

przez Bank

0 zł
0 zł

50 zł
50 zł
0,15%

x
x

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

Za administrację kredytu od zaangażowania kredytowego
19

20
21

22

Prowizję pobiera się od kredytów nowo udzielanych
(od dnia 01.06.2016r.)

Za dokonanie zmiany ubezpieczyciela w umowie cesji praw wierzytelności na
rzecz Banku
Uwaga: nie dotyczy ubezpieczyciela, którego produkty oferuje BS Przysucha
Oplata za niedostarczenie przez klienta w terminie określonym przez Bank
polisy ubezpieczeniowej
Sporządzenie historii spłat kredytu:
1)
za każdy rok kalendarzowy
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Jednorazowo/
przychód prowizyjny

4.3.

Bankowy kredyt klęskowy obrotowy/ Bankowy kredyt klęskowy inwestycyjny
Tryb pobierania opłaty

Lp.

Wyszczególnienie czynności/usług
płatna po złożeniu wniosku,
naliczana od kwoty wnioskowanego
kredytu,
Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub prowizji za zmianę na wniosek klienta
w przypadku zmiany warunków
warunków umowy kredytu lub opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata
umowy naliczana od kwoty
nie jest zwracana
pozostałej do spłaty

Metoda
Stawka max. rozliczenia/ rodzaj
przychodu

Stawka
podstawowa

Stawka
min.

0,02 %

x

200 zł

2%
2,40 %
2,50 %
3%

x
x
x
x

x
x
x
x

0,20 %

50 zł

200 zł

ESP/
przychód odsetkowy

Wstępna:

za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu:

1

Przygotowawcza:
1)

2

a)
b)
c)
d)

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna przed lub przy
postawieniu kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy lub naliczana od kwoty
zwiększającej przyznany kredyt

od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt:
do 6 m-cy
6 – 12 m-cy
12 – 36 m-cy
powyżej 36 m-cy/

ESP/
przychód odsetkowy

ESP/
przychód odsetkowy

Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana;
Wysokość prowizji wstępnej za rozpatrzenie wniosku nie może przekraczać prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanego kredytu lub od
kwoty zwiększającej przyznany kredyt

3

naliczana od kwoty udzielonej
transzy, płatna w dniu uruchomienia
każdej transzy kredytu

Za wypłaty transz kredytu wynikające z umowy kredytowej

0,30 %

x

x

ESP – gdy klient spłacił
tylko część zadłuż.
Przed terminem
Jednorazowo-gdy klient
spłacił przed terminem
całe zadłuż./ przychód
odsetkowy

za ilość dni, w których bank
pozostawał w gotowości do wypłaty
kwoty kredytu
od kwoty niewykorzystanej

0,30 %

x

1000 zł

ESP/
przychód odsetkowy

za każdy wniosek, pobierana od
kwoty pozostałej do spłaty

3%
3%

100 zł
100 zł

5000zł
5000zł

ESP/
przychód odsetkowy

za każdą informację

50 zł
100 zł

x
x

x
x

Za każdą opinię

0,30 %

100 zł

1 000 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

25 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału), płatna w przypadku
całkowitej spłaty kredytu przed upływem dwóch lat od daty udzielenia kredytu
4

5

6

7

Uwaga 1: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków do jednostki BS w Przysusze
Uwaga 2: Zapisu nie stosuje się w przypadku kredytów, których okres kredytowania nie przekracza 24 miesiące – prowizja
wówczas nie jest pobierana.

Za gotowość – od niewykorzystanej kwoty kredytu
Za zmianę, na wniosek klienta:
1) warunków umowy kredytu,
2) zabezpieczenia
Wydanie na wniosek klienta:
1) informacji stwierdzającej, że klient nie figuruje jako dłużnik,
2) informacji stwierdzającej wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów oraz informacji, że klient figuruje jako dłużnik.

Naliczana od kwoty spłaconego
kredytu

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Uwaga: Informacja wydana przez jednostkę BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez tą
jednostkę

8

Sporządzenie na wniosek klienta opinii bankowej o jego sytuacji ekonomicznofinansowej
(nie dotyczy zdolności kredytowej).

za każdy monit/upomnienie
Opłatę pobiera się od kredytobiorcy.
Koszt wystawienia i wysłania
monitu/upomnienia/ od każdego
dłużnika

Sporządzenie i wysłanie:
1) monitu/ upomnienia
9

za każde wezwanie do zapłaty
Opłatę pobiera się od kredytobiorcy.
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Koszt wystawienia i wysłania
wezwania do zapłaty od każdego
dłużnika

2) wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek

10

11
12
13
14

15

Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS
w Przysusze

Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy

25 zł

x

x

100 zł

x

x

100 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

150 zł
200 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Za każdy duplikat

30 zł

x

x

Za każdy wniosek

150 zł

x

x

Za każdy wniosek

100 zł
100 zł
100 zł
100 zł

x

Za każdy wniosek

0,80 % kwoty
przyznanego
kredytu

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Za każde wykreślenie.
W przypadku zgody na wykreślenie
kilku hipotek objętych jednym
dokumentem –100 zł w stosunku
do jednego właściciela
nieruchomości.
za każdą czynność
Za każdą inspekcję

Za inspekcję u kredytobiorcy
1) do 50 km
2) powyżej 50 km
Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/ pożyczki
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

Uwaga: w przypadku gdy zmiana warunków umowy wiąże się z podpisaniem aneksu, należy pobrać opłatę jak za zmianę warunków
umowy

Za rozpatrzenie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków cenowych kredytu (niższych
od maksymalnych wskazanych w Taryfie lub ofercie indywidualnej produktu)
1) w zakresie negocjacji oprocentowania kredytu
2) w zakresie prowizji wstępnej
3) w zakresie prowizji przygotowawczej od kredytu
4) w zakresie innych opłat i prowizji wynikających z taryfy

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Opłata pobierana jest w momencie złożenia Wniosku przez klienta i nie dotyczy tych klientów, którym Bank składa indywidualną ofertę
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

16

Przyznanie kredytu z zastosowaniem niestandardowych warunków (odstępstwo od zapisów
regulacyjnych z wyłączeniem warunków cenowych)
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

17

Sporządzenie wniosku o:
1) wpis hipoteki
2) wykreślenie hipoteki

Za każdy wniosek

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

18
19

Za uruchomienie kredytu, przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu w
przypadku, gdy klient nie przedstawia wyceny nieruchomości
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

Za administrację kredytu od zaangażowania kredytowego
20

Prowizję pobiera się od kredytów nowo udzielanych
(od dnia 01.06.2016r.)

22

Za dokonanie zmiany ubezpieczyciela w umowie cesji praw wierzytelności na rzecz Banku
Uwaga: nie dotyczy ubezpieczyciela, którego produkty oferuje BS Przysucha
Oplata za niedostarczenie przez klienta w terminie określonym przez Bank polisy
ubezpieczeniowej

23

Sporządzenie historii spłat kredytu:
1)
za każdy rok kalendarzowy

21

47

Przez
klienta

Przez
Bank

0 zł
0 zł

50 zł
50 zł

jednorazowo za uruchomienie
kredytu

0,15 %

100 zł

5000zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Za każdą ocenę wartości
nieruchomości

350 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Rocznie;
Naliczana od kwoty zaangażowania
bilansowego na dzień
31 grudnia.
Płatna do 31 marca kolejnego roku.

0,10 %

x

2500 zł

ESP/
przychód prowizyjny

Za każdą zmianę

100 zł

x

x

Każdy rozpoczęty 14-dniowy okres
spóźnienia

30 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

opłatę pobierać proporcjonalnie do
m-cy (100 zł za 12 m-czną historię
spłat)

100 zł

20 zł

1000 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

4.4.
Lp.

1

2

3
4
5

Kredyt inwestycyjny PROW / UNIJNY
Wyszczególnienie czynności/usług
Wstępna:
1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt
Uwaga:
Pobrana
opłata
zaliczona
zostaje
na
poczet
prowizji
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana.

przygotowawczej.

Przygotowawcza (właściwa) – od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty
zwiększającej przyznany kredyt:
1) do 36 m-cy
2) powyżej 36 m-cy
Za wypłaty transz kredytu wynikające z umowy kredytowej
Za zmianę, na wniosek klienta:
1) warunków umowy kredytu*
2) zabezpieczenia
Za zmianę na wniosek klienta
1) warunków umowy kredytu konsorcjalnego

6

Za gotowość – od niewykorzystanej kwoty kredytu

7

Wydanie na wniosek klienta:
1) informacji stwierdzającej, że klient nie figuruje jako dłużnik,
2) informacji stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych
tytułów, wysokość spłat kredytów oraz informacji, że klient figuruje jako dłużnik.
Uwaga: Informacja wydana przez jednostkę BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją

Tryb pobierania opłaty

Stawka
podstawowa

Stawka
min.

Stawka
max.

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

Płatna po złożeniu wniosku, naliczana
od kwoty wnioskowanego kredytu

0,20 %

x

500 zł

ESP/
przychód odsetkowy

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna przed lub przy
postawieniu kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy

2%
2,50 %

x

x

ESP/
przychód odsetkowy

naliczana od kwoty udzielonej transzy,
płatna w dniu uruchomienia każdej
transzy kredytu

0,20 %

50 zł

100 zł

ESP/
przychód odsetkowy

za każdy wniosek, pobierana od kwoty
pozostałej do spłaty

3%
3%

100 zł
100 zł

500 zł
500 zł

ESP/
przychód odsetkowy

-

1,50 %

x

wg negocjacji

ESP/
przychód odsetkowy

za ilość dni, w których bank pozostawał w
gotowości do wypłaty kwoty kredytu
od kwoty niewykorzystanej

0,30 %

x

1000 zł

ESP/
przychód odsetkowy

za każdą informację

50 zł
100 zł

x
x

x
x

0,20 %

50 zł

1 000 zł

25 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

prowadzoną przez tą jednostkę

8

Za każdą opinię
Sporządzenie na wniosek klienta opinii bankowej o jego sytuacji ekonomicznofinansowej (nie dotyczy zdolności kredytowej).
za każdy monit/upomnienie
Sporządzenie i wysłanie:
Opłatę pobiera się od kredytobiorcy.
1) monitu/ upomnienia,
Koszt wystawienia i wysłania
monitu/upomnienia/ od każdego
dłużnika

9
2) wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek

10

Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na
rzecz BS w Przysusze

za każde wezwanie do zapłaty
Opłatę pobiera się od kredytobiorcy.
Koszt wystawienia i wysłania wezwania
do zapłaty od każdego dłużnika
za każde wykreślenie;
w przypadku zgody na wykreślenie
kilku hipotek objętych jednym
dokumentem – 100 zł w stosunku do
jednego właściciela nieruchomości.

25 zł

x

x

x

x

100 zł

x

x

100 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

11

Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy

12

Za administrowanie kredytem

miesięcznie

20 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

13

Za inspekcję u kredytobiorcy
1) do 50 km
2) powyżej 50 km

za każdą inspekcję

150 zł
200 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą czynność
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14
15

16

Za wydanie duplikatu umowy kredytowej
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

Uwaga: w przypadku gdy zmiana warunków umowy wiąże się z podpisaniem aneksu, należy pobrać opłatę jak za
zmianę warunków umowy

Za rozpatrzenie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków cenowych
kredytu (niższych od maksymalnych wskazanych w Taryfie lub ofercie indywidualnej
produktu)
1) w zakresie negocjacji oprocentowania kredytu
2) w zakresie prowizji wstępnej
3) w zakresie prowizji przygotowawczej od kredytu
4) w zakresie innych opłat i prowizji wynikających z taryfy

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdy duplikat

30 zł

x

x

za każdy wniosek

150 zł

x

x

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

100 zł
100 zł
100 zł
100 zł

za każdy wniosek

opłata pobierana jest w momencie złożenia Wniosku przez klienta i nie dotyczy tych klientów, którym
Bank składa indywidualną ofertę
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

17

Przyznanie kredytu z zastosowaniem niestandardowych warunków (odstępstwo od
zapisów regulacyjnych z wyłączeniem warunków cenowych)

za każdy wniosek

0,80 % kwoty przyznanego
kredytu

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

18

Sporządzenie wniosku o:
1) wpis hipoteki
2) wykreślenie hipoteki

za każdy wniosek

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

19
20

Za uruchomienie kredytu, przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie
kredytu w przypadku, gdy klient nie przedstawia wyceny nieruchomości
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

22

Za dokonanie zmiany ubezpieczyciela w umowie cesji praw wierzytelności na rzecz
Banku
Uwaga: nie dotyczy ubezpieczyciela, którego produkty oferuje BS Przysucha
Oplata za niedostarczenie przez klienta w terminie określonym przez Bank polisy
ubezpieczeniowej

23

Sporządzenie historii spłat kredytu:
1) za każdy rok kalendarzowy

21

Przez klienta

Przez Bank

0 zł
0 zł

50 zł
50 zł

jednorazowo za uruchomienie kredytu

0,15%

100 zł

5000zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą ocenę wartości
nieruchomości

350 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą zmianę

100 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

każdy rozpoczęty 14-dniowy okres
spóźnienia

30 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

opłatę pobierać proporcjonalnie do
m-cy (100 zł za 12 m-czną historię
spłat)

100 zł

20 zł

1000 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
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4.5.

Kredyty preferencyjne

Lp.

1

2

3

4

Tryb pobierania opłat i
prowizji

Wyszczególnienie czynności/usług
Wstępna:
1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu
a) obrotowego
b) inwestycyjnego
2) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu
Uwaga 1: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub prowizji za zmianę warunków umowy
kredytu lub opłaty za zmianę zabezpieczenia.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku nie jest zwracana.
Uwaga 2: Jeżeli stawka podstawowa jest większa niż dopuszczalna stawka prowizji przygotowawczej, pobiera się prowizję
wstępną w wysokości dopuszczalnej stawki prowizji przygotowawczej.

Przygotowawcza :
Prowizja od wykorzystanych kredytów inwestycyjnych i obrotowych klęskowych z dopłatami AriMR
Za rozliczenie dopłat do oprocentowania:
1) do kredytów udzielonych do dnia 30.04.2007r.
a) kredyt obrotowy - kwartalnie: stawka podstawowa
b) kredyt inwestycyjny - kwartalnie: stawka podstawowa
2) do kredytów udzielanych (od dnia 01.05.2007r. do dnia 17.09.2012r.)
a) kredyt obrotowy - kwartalnie: stawka podstawowa
b) kredyt inwestycyjny – kwartalnie: stawka podstawowa
3) do kredytów udzielanych (od dnia 18.09.2012r. do dnia 17.02.2013r.)
a) kredyt obrotowy - miesięcznie: stawka podstawowa
b) kredyt inwestycyjny – miesięcznie: stawka podstawowa
Za obsługę kredytu preferencyjnego*:
1) do kredytów nowo udzielonych (od dnia 18.02.2013r.)
a) kredyt obrotowy – kwartalnie :stawka podstawowa
b) kredyt inwestycyjny – kwartalnie: stawka podstawowa

Stawka
podstawowa

Stawka
min.

Stawka
max.

Metoda
rozliczenia/
rodzaj przychodu

x

x

x

x

1%

x

x

ESP/
przychód odsetkowy

0,25 %
0,25 %

20 zł
30 zł

50 zł
100 zł

0,25 %
0,25 %

20 zł
30 zł

50 zł
100 zł

0,15 %
0,15 %

20 zł
30 zł

50 zł
80zł

x
x

x
x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

1%

200 zł

x

ESP/
przychód prowizyjny

za każdą inspekcję

150 zł
200 zł

x
x

x
x

ESP/
przychód odsetkowy

naliczana od kwoty spłacanego
kredytu

0,30 %

x

x

-

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu

naliczana od kwoty pozostającej do
rozliczenia

Naliczana jest wg stanu zadłużenia
na ostatni dzień roboczy każdego
m-ca kończącego kwartał
kalendarzowy, a pobierana jest do 0,90 % (w skali roku)
0,90 % (w skali roku)
dnia 7-ego miesiąca
rozpoczynającego kwartał
kalendarzowy.
* Prowizję pobiera się dla kredytów udzielonych od 18.02.2013r. Do tych kredytów nie stosuje się prowizji za „Rozliczenie dopłat

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

do oprocentowania”.

Zaangażowanie kredytowe

rocznie
naliczana od kwoty zaangażowania
bilansowego na dzień 31 grudnia.
Płatna do 31 marca kolejnego
roku.

Prowizję pobiera się od kredytów nowo udzielanych (od dnia 14.10.2013r.)
5

6

7

Opłata za przeprowadzenie inspekcji u Kredytobiorcy - wstępnej i następnych:
1) do 50 km
2) powyżej 50 km
Rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części, dla kredytów
udzielonych od 18.02.2013r.
Uwaga 1: Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej do 30 dni kalendarzowych przed terminem
wynikającym z umowy kredytu, o ile umowa nie stanowi inaczej.
Uwaga 2: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków na rachunek BS w Przysusze
Uwaga 3: Nie dotyczy kredytów zabezpieczonych cesją wierzytelności.
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ESP – gdy klient spłacił
tylko część zadłuż. przed
terminem
Jednorazowo-gdy klient
spłacił przed terminem
całe zadłuż./ przychód
odsetkowy

Za zmianę, na wniosek klienta
1) warunków umowy kredytu*,
2) zabezpieczenia
9 Za zmianę na wniosek klienta
1) warunków umowy kredytu konsorcjalnego
Wydanie na wniosek klienta:
1) informacji stwierdzającej, że klient nie figuruje jako dłużnik,
10 2) informacji stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość
spłat kredytów oraz informacji, że klient figuruje jako dłużnik.
8

Uwaga: Informacja wydana przez jednostkę BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez tą jednostkę
Sporządzenie na wniosek klienta opinii bankowej o jego sytuacji ekonomiczno-finansowej
11 (Nie dotyczy zdolności kredytowej)
Uwaga: Bank nie sporządza oceny zdolności kredytowej dla innych podmiotów.
12 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek

13

14

15

Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS w Przysusze

Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy

17
18
19

100 zł
100 zł

za każdą zmianę

1,50 %

300 zł

za każdą informację

50 zł
100 zł

x
x

x
x

za każdą opinię

0,30 %

150 zł

1000 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

25 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

100 zł

x

x

100 zł

x

x

0,50 %
0,50 %

100 zł

300 zł

0,15 %

30 zł

80 zł

za każdy duplikat

30 zł

x

x

za każdy wniosek

150 zł

x

x

każdy rozpoczęty 14-dniowy
okres spóźnienia

30 zł

x

x

za każdą zmianę

100 zł

x

x

opłatę pobierać proporcjonalnie
do m-cy (100 zł za 12 m-czną
historię spłat)

100 zł

20 zł

1000 zł

za każde
wezwanie do zapłaty
pobierana od kredytobiorcy. Koszt
wystawienia i wysłania wezwania
do zapłaty od każdego dłużnika.
za każde wykreślenie. W
przypadku zgody na wykreślenie
kilku hipotek objętych jednym
dokumentem – 100 zł w stosunku
do jednego właściciela
nieruchomości
pobierana najpóźniej w dniu
realizacji kredytu wpłatą własną
kredytobiorcy lub z kredytu.

1) Za rozpatrzenie wniosku kredytowego:
a) mikrokredytów z EFRWP
b) na małą przedsiębiorczość(AriMR)

miesięcznie

Za wydanie duplikatu umowy kredytowej
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
Uwaga: w przypadku gdy zmiana warunków umowy wiąże się z podpisaniem aneksu, należy pobrać opłatę jak za zmianę warunków umowy

Oplata za niedostarczenie przez klienta w terminie określonym przez Bank polisy ubezpieczeniowej

Za dokonanie zmiany ubezpieczyciela w umowie cesji praw wierzytelności na rzecz Banku

Uwaga: nie dotyczy ubezpieczyciela, którego produkty oferuje BS Przysucha
Sporządzenie historii spłat kredytu:
20
1) za każdy rok kalendarzowy
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1500 zł
2000 zł
Według
negocjacji

ESP/
przychód odsetkowy

3%
3%

za każdą czynność

2) za administrowanie mikrokredytu i kredytu na małą przedsiębiorczość
16

za każdy wniosek, pobierana od
kwoty pozostałej do spłaty

ESP/
przychód odsetkowy

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
ESP/ przychód
Odsetkowy
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

4.5.1. Kredyty preferencyjne od 01.04.2015r.
Lp.

Tryb pobierania
opłat i prowizji

Wyszczególnienie czynności/usług

Stawka
podstawowa

Stawka
min.

Stawka
max.

x

x

x

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

Wstępna:

1

1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu
a) obrotowego
b) inwestycyjnego
2) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu
Uwaga 1: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub prowizji za zmianę warunków umowy kredytu lub
opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku nie jest zwracana.
Uwaga 2: Jeżeli stawka podstawowa jest większa niż dopuszczalna stawka prowizji przygotowawczej, pobiera się prowizję wstępną w
wysokości dopuszczalnej stawki prowizji przygotowawczej.

2
3

4

5

6

-

x

Przygotowawcza :
Prowizja od wykorzystanych kredytów inwestycyjnych i obrotowych klęskowych z dopłatami ARiMR
Opłata za przeprowadzenie inspekcji u Kredytobiorcy - wstępnej i następnych:
1) do 50 km
2) powyżej 50 km
Rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części, dla kredytów udzielonych
od 18.02.2013r.

naliczana od kwoty
udzielonego kredytu

1,85%

x

x

ESP/
przychód odsetkowy

za każdą inspekcję

150 zł
200 zł

x
x

x
x

ESP/
przychód odsetkowy

0,3 %

x

x

Uwaga 1: Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej do 30 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z
umowy kredytu, o ile umowa nie stanowi inaczej.
Uwaga 2: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków na rachunek BS w Przysusze
Uwaga 3: Nie dotyczy kredytów zabezpieczonych cesją wierzytelności.

Naliczana od kwoty
spłacanego kredytu

ESP – gdy klient spłacił tylko
część zadłuż. Przed terminem
Jednorazowo-gdy klient spłacił
przed terminem całe zadłuż./
przychód odsetkowy

Za zmianę, na wniosek klienta
1) warunków umowy kredytu,
2) zabezpieczenia
Wydanie na wniosek klienta:
1) informacji stwierdzającej, że klient nie figuruje jako dłużnik,
2) informacji stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat
kredytów oraz informacji, że klient figuruje jako dłużnik.

za każdy wniosek,
pobierana od kwoty
pozostałej do spłaty

3%
3%

100 zł
100 zł

1500 zł
2000 zł

za każdą informację

50 zł
100 zł

x
x

x
x

0,30%

150 zł

1000 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

x

ESP/
przychód odsetkowy

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Uwaga: Informacja wydana przez jednostkę BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez tą jednostkę

7

Sporządzenie na wniosek klienta opinii bankowej o jego sytuacji ekonomiczno-finansowej
(Nie dotyczy zdolności kredytowej) – Bank nie sporządza oceny zdolności kredytowej dla innych podmiotów.

8

Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek

9

Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

Uwaga: w przypadku gdy zmiana warunków umowy wiąże się z podpisaniem aneksu, należy pobrać opłatę jak za zmianę warunków umowy

10 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej
11 Oplata za niedostarczenie przez klienta w terminie określonym przez Bank polisy ubezpieczeniowej
12

Za dokonanie zmiany ubezpieczyciela w umowie cesji praw wierzytelności na rzecz Banku

Uwaga: nie dotyczy ubezpieczyciela, którego produkty oferuje BS Przysucha
Sporządzenie historii spłat kredytu:
13 2) za każdy rok kalendarzowy
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Za każdą opinię
za każde
wezwanie do zapłaty
pobierana od
kredytobiorcy. Koszt
wystawienia i wysłania
wezwania do zapłaty od
każdego dłużnika.

25 zł

za każdy wniosek

150 zł

za każdy duplikat

30 zł

każdy rozpoczęty 14dniowy okres spóźnienia

30 zł

x

x

za każdą zmianę

100 zł

x

x

opłatę pobierać
proporcjonalnie do
m-cy (100 zł za 12 m-czną
historię spłat)

100 zł

20 zł

1000 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

4.5.2. Kredyty z EFRWP „ Wiarygodny Partner”
Lp.

1
2

Wyszczególnienie czynności/usług
Prowizja przygotowawcza:
za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu
Opłata za przyjęcie wniosku
Uwaga: Opłatę zalicza się na poczet opłaty za rozpatrzenie wniosku. Opłata nie jest zwracana w
przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku.

3

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

4

Za administrowanie

6

Za inspekcję u kredytobiorcy
1) do 50 km
2) powyżej 50 km
Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/ pożyczki

7

Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
Uwaga: w przypadku gdy zmiana warunków umowy wiąże się z podpisaniem aneksu, należy pobrać opłatę jak za

5

8

Tryb pobierania opłaty

Stawka podstawowa

Stawka min.

Stawka
max.

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu płatna przed lub przy
postawieniu kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy

2%

-

-

ESP/
przychód odsetkowy

płatna w dniu złożenia wniosku

100 zł

-

-

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdy wniosek

1%

200 zł

2000 zł

miesięcznie

0,05 %

20 zł

50 zł

ESP/
przychód odsetkowy
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

150 zł
200 zł

x

x

ESP/
przychód odsetkowy

30 zł

x

x

150 zł

x

x

za każdy wniosek

100 zł
100 zł
100 zł
100 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdy wniosek

0,80 % kwoty przyznanego
kredytu

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

100 zł

5000zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą inspekcję

za każdy duplikat
za każdy wniosek

zmianę warunków umowy

Za rozpatrzenie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków cenowych kredytu
(niższych od maksymalnych wskazanych w Taryfie lub ofercie indywidualnej produktu)
1) w zakresie negocjacji oprocentowania kredytu
2) w zakresie prowizji wstępnej
3) w zakresie prowizji przygotowawczej od kredytu
4) w zakresie innych opłat i prowizji wynikających z taryfy

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

opłata pobierana jest w momencie złożenia Wniosku przez klienta i nie dotyczy tych klientów, którym
Bank składa indywidualną ofertę (dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

9

Przyznanie kredytu z zastosowaniem niestandardowych warunków
(odstępstwo od zapisów regulacyjnych z wyłączeniem warunków cenowych)
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

10

Sporządzenie wniosku o:
1)
wpis hipoteki
2) wykreślenie hipoteki

za każdy wniosek

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

11
12

Za uruchomienie kredytu, przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki
(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie
kredytu/pożyczki w przypadku, gdy klient nie przedstawia wyceny nieruchomości

14
15

Przez Bank

0 zł
0 zł

50 zł
50 zł
0,15 %

za każdą ocenę wartości
nieruchomości

350 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Oplata za niedostarczenie przez klienta w terminie określonym przez Bank polisy
ubezpieczeniowej

każdy rozpoczęty 14-dniowy okres
spóźnienia

30 zł

x

x

Jednorazowo/ przychód
prowizyjny

Za dokonanie zmiany ubezpieczyciela w umowie cesji praw wierzytelności na rzecz
Banku

za każdą zmianę

100 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

opłatę pobierać proporcjonalnie do
m-cy (100 zł za 12 m-czną historię
spłat)

100 zł

20 zł

1000 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

(dla kredytów udzielonych od 01.06.2016r.)

13

jednorazowo za uruchomienie kredytu

Przez klienta

Uwaga: nie dotyczy ubezpieczyciela, którego produkty oferuje BS Przysucha
Sporządzenie historii spłat kredytu:
1) za każdy rok kalendarzowy
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4.6.

Gwarancje, poręczenia, regwarancji, awale

Lp.
1

Wyszczególnienie czynności/usług

Stawka min.

Metoda
rozliczenia/
rodzaj przychodu

0,70 %
jednorazowo

50 zł

Liniowo w okresie
obow. gwarancji/
przychód prowizyjny

0,70 %
jednorazowo

50 zł

Liniowo w okresie
obow. gwarancji/
przychód prowizyjny

0,35 %

30 zł

Liniowo w okresie
obow. gwarancji/
przychód prowizyjny

30 zł

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każde zawiadomienie;
Opłatę pobiera się od
zleceniodawcy. Koszt wystawienia i
wysłania wezwania do zapłaty do
poręczycieli gwarancji zawiera się
w wyżej wymienionej opłacie.

0,50 %

30 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każde potwierdzenie

1,50 %

100 zł

za każdą przygotowaną
gwarancję, poręczenie,
regwarancji, awal
za każdą zmianę, naliczana od
kwoty czynnej gwarancji ,
poręczenia, regwarancji, awalu

Za przygotowanie gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali
Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali

2
Za ryzyko i administrację, od kwoty udzielonych gwarancji, poręczeń, awali lub kwoty
zwiększającej przyznaną gwarancję, poręczenie, awal za każdy rozpoczęty 1-miesięczny okres
ważności.
3

4

Stawka
podstawowa

Tryb pobierania opłaty

prowizja jest pobierana
miesięcznie „z góry”. Dopuszcza
się, za zgodą klienta, jednorazowe
pobranie prowizji „z góry” za cały
okres gwarancji, poręczenia, awali.

za każdą gwarancję

Anulowanie gwarancji
Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji

5

7

Za wydanie duplikatu umowy gwarancji

za każdy duplikat

30 zł

x

8

Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

za każdy wniosek

150 zł

x

Liniowo w okresie
obow. gwarancji/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

naliczana od sumy gwarancyjnej,
zgodnie z podjętą decyzją
kredytową;
za każde naruszenie postanowień
Umowy.

2% - 5% sumy gwarancyjnej

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

100 zł

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

0,80 % kwoty przyznanego
kredytu

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

6

Potwierdzenie gwarancji obcej (od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności)

Uwaga: w przypadku gdy zmiana warunków umowy wiąże się z podpisaniem aneksu, należy pobrać opłatę jak za zmianę warunków umowy

Kara umowna
9

10

11

Za rozpatrzenie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków
(niższych od maksymalnych wskazanych w Taryfie lub ofercie indywidualnej produktu)

cenowych

gwarancji

opłata pobierana jest w momencie złożenia Wniosku przez klienta i nie dotyczy tych klientów, którym Bank składa
indywidualną ofertę (dla gwarancji udzielonych od 01.06.2016r.)

Przyznanie gwarancji z zastosowaniem niestandardowych warunków
(odstępstwo od zapisów regulacyjnych z wyłączeniem warunków cenowych)

za każdy wniosek

za każdy wniosek

(dla gwarancji udzielonych od 01.06.2016r.)
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4.7.
Lp.

Różne
Stawka
podstawowa

Wyszczególnienie czynności/usług

Stawka min.

wg umowy negocjowanej

2.

Prowizja agenta (dotyczy kredytów konsorcjalnych, organizowanych przez BS w Przysusze)
pobierana od kredytobiorcy
Aranżacyjna (bez udziału finansowego BS w Przysusze w konsorcjum)

wg umowy negocjowanej

x
x

3.

Prowizja za zorganizowanie konsorcjum

wg umowy negocjowanej

x

1.
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Metoda
rozliczenia/ rodzaj
przychodu
Jednorazowo/ przychód
prowizyjny
Jednorazowo/ przychód
prowizyjny
Jednorazowo/ przychód
prowizyjny

DZIAŁ 4: INNE CZYNNOŚCI
Lp.
1
2

3

4
5

6

7

Wyszczególnienie czynności/usług
Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego oraz
worek do monet
Za wynajem skrytek lub kaset:
1) 1 dzień
2) 1 miesiąc
3) 12 miesięcy
Za potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych
pełnomocników, pozostających w aktach BS w Przysusze:
1) za pierwszy dokument
2) za każdy następny dokument:
Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych:
1) do 3 miesięcy
2) powyżej 3 miesięcy
Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym przedmiotów i dokumentów
Uwaga: opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu oraz z urzędu
przez instytucje wymiaru sprawiedliwości
Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową bankom
oraz – na zasadzie wzajemności – innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania
kredytów – na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tekst
jednolity: Dz.U z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami)

Za sporządzenie i wydanie promesy w sprawie przyznania kredytu

9

Poszukiwanie rachunków bankowych i/lub udzielenie pisemnej informacji o
obrotach i stanach rachunków

11

12
13
14

Stawka
min.

Stawka
max.

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

Wg ceny
zakupu+50% narzutu

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

2 zł
30 zł
360 zł

x
x
x

x
x
x

20 zł
5zł

x
x

x
x

30 zł
50 zł

x
x

x
x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

miesięcznie, opłatę pobiera się za
każdy rozpoczęty miesiąc
kalendarzowy

20 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każde przekazanie

50 zł

x

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

za każdą sprawę/dokument

Uwaga: dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności. Opłat
nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997. – Prawo bankowe (Dz.
U. z 2012r. poz. 1376, z późn. zm.)
Opłata za informacje zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem
rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku,
w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c. (z systemu Centralnej informacji)

8

10

Stawka
podstawowa

Tryb pobierania opłaty

Uwaga: opłaty nie pobiera się gdy poszukiwanie jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2
Prawa Bankowego
Za przyjęcie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby
trzeciej
Czynności niestandardowe, zwroty zleceń (wyjaśnianie niezgodności powstałych w toku
realizacji płatności także w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie
kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy, odbiorcy płatności lub
innych danych zlecenia)
Działania BS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z
powodu podania przez posiadacza rachunku nieprawidłowego numeru rachunku
bankowego
Za realizację przelewu z rachunku bankowego na rachunek organu egzekucyjnego
(dot. klienta indywidualnego i instytucjonalnego)
Restrukturyzacja kredytu/pożyczki (konwersja, ugoda, inne)

x
za każdą informację zbiorczą

30 zł

za każdą promesę

0,50 %

100 zł

za każdy dokument

30 zł

x

x

naliczana od kwoty długu, płatna
jednorazowo

0,50 %

x

x

za każdą czynność

15 zł

za każdą dyspozycję

30 zł

za każdy przelew

15 zł

za każdy wniosek/zawarcie ugody

1%
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Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

Jednorazowy/ przychód
prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

x

0 zł

0 zł

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

x
200 zł

2000 zł

DZIAŁ 5: INSTRUMENTY PŁATNICZE
Rozdział 1. Cennik opłat za usługę BLIK

Wyszczególnienie czynności

Lp.
1

Aktywacja BLIK

2

Użytkowanie BLIK

3

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

jednorazowo

0 zł

miesięcznie

0 zł

Ad 1), ad 2) za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3) w bankomatach za granicą
4

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5

Krajowa transakcja płatnicza

6

Zmiana limitu transakcyjnego

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia
operacji
za każdą transakcję, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każda zmianę limitu

57

Metoda rozliczenia/
rodzaj przychodu

bez opłat

Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny
Jednorazowo/
przychód prowizyjny

bez opłat

Jednorazowo/
przychód prowizyjny

0 zł
0 zł
nie dotyczy
0 zł

