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TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich” zwanej dalej
Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich zwanego dalej
Bankiem. Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych
z Bankiem.

ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania
operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie.
2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku
mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej.
4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank
nie ponosi odpowiedzialności.
6. W przypadku, gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat w odniesieniu do kredytów, Zarząd Banku może indywidualnie
ustalić wysokości stawki w podanych granicach z uwzględnieniem stopnia ryzyka.
7. W indywidualnych przypadkach, na pisemny wniosek klienta Banku lub z inicjatywy Zarządu Banku, dopuszcza się stosowanie innych niż
obowiązujące w tabeli stawki opłat i prowizji.
8. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie, Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy
z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem
Banku.
9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i
opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty w walucie obcej są zaokrąglane wg
analogicznych zasad.
10. 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.
11. 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.
12. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
1) wpłat i wypłat lokat terminowych oraz przelewów własnych związanych z założeniem i likwidacją lokat terminowych;
2) przelewów własnych realizowanych pomiędzy rachunkami własnymi Klienta (w ramach tego samego modulo) prowadzonymi przez
Bank;
3) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w
gotówce;
4) wpłat na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów
szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym;
5) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca
należności.
13. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy
poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego.
14. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków
własnych Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi
bankami i instytucjami( np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – obowiązują
postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie.
15. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki.
16. Zmiana stawek w Taryfie jest uzależniona od zaistnienia niektórych lub wszystkich spośród następujących okoliczności:
1) zmiany przepisów prawa, podatkowych i rachunkowych stosowanych w sektorze bankowym, których nowelizacja lub zmiana
wpływa na poziom kosztów usług bankowych lub powstanie nowych;
2) zmiany środowiska konkurencji tj. dostosowanie wysokości opłat i prowizji w razie zaistnienia istotnych dysproporcji stawek
konkurencyjnych banków komercyjnych w tym zakresie;
3) zmiany zakresu lub formy świadczonych usług powodujące zmianę ponoszonych przez Bank kosztów czynności wykonywanych w
ramach umowy;
4) zmiany zakresu przedmiotowego tabeli rozumiane jako wprowadzenie kolejnych czynności podlegających opłacie, prowizji lub
zwolnienie pewnych czynności z opłaty bądź prowizji;
5) zmiany cen usług świadczonych na rzecz Banku przez usługodawców zewnętrznych w drodze umów dwustronnych
(tj. Krajowa Izba Rozliczeniowa, IT Card, Poczta Polska SA ).
17. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika
przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na dokumentach.
18. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu /
usługi, której dotyczy.
19. Bank podaje do publicznej wiadomości informacje o wysokości prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank poprzez
wywieszenie ich w swoich placówkach w miejscach ogólnie dostępnych.
Zmiany w „Taryfie Opłat i Prowizji Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich” mogą być przekazywane Klientom w formie
elektronicznej na podany adres e-mail.
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I.

USŁUGI KASOWE

Tabela 1

Wpłaty gotówkowe

L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Wpłaty gotówki na rachunki prowadzone przez Bank,
dokonywane przez posiadacza lub pełnomocnika

za wpłatę

0 zł
lub zgodnie z umową

2.

Wpłaty gotówki na rachunki prowadzone przez Bank,
dokonywane przez klientów niebędących ich posiadaczami

za wpłatę

0,50%
min.3,90 zł, max.300 zł
lub zgodnie z umową

3.

Wpłaty na rachunki prowadzone przez Bank, dokonywane
z tytułu opłaty skarbowej i opłaty za wydanie zaświadczenia
przez organ administracji publicznej

za wpłatę

1 zł

4.

Wpłaty na rachunki innych banków

za wpłatę

0,50%
min.4,90 zł, max.300 zł

5.

Wpłaty związane ze spłatą kredytów i innych zobowiązań
wobec Banku

za wpłatę

0 zł
lub zgodnie z umową

6.

Wpłaty na cele pożytku publicznego w tym na działalność
charytatywną i na rzecz fundacji

za wpłatę

0 zł
lub zgodnie z umową

7.

Wpłaty dokonane na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej
w Ząbkowicach Śląskich

za wpłatę

2 zł

8.

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych na rzecz Gmin
będących klientami Banku oraz Gminy Ziębice

za wpłatę

1 zł
lub zgodnie z umową

9.

Wpłaty dokonane na rachunek Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o.

za wpłatę

1 zł

Tryb pobierania

Stawka

Tabela 2

Wypłaty gotówkowe1

L.p.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Wypłaty z rachunku rozliczeniowego

za wypłatę

0,50%
min. 5 zł, max. 300 zł
lub zgodnie z umową

2.

Wypłaty z rachunków rolników indywidualnych

za wypłatę

3 zł

3.

Wypłata z rachunków płatniczych, oszczędnościowych i
oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w Banku

za wypłatę

0 zł2
lub zgodnie z umową

4.

Wypłaty z rachunków wkładów terminowych prowadzonych
w Banku

za wypłatę

0 zł
lub zgodnie z umową

5.

Wypłaty z rachunków prowadzonych na cele społecznie
użyteczne, w tym na działalność charytatywną i na rzecz
fundacji

za wypłatę

0 zł
lub zgodnie z umową

6.

Wypłaty z konta (zlecenia do wypłaty)

za wypłatę

0,50 %
min. 3 zł, max. 100 zł

7.

Wypłaty z czeków ROR innych banków

za wypłatę

3 zł
lub zgodnie z umową

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Wykonanie operacji kasowych na zlecenie innych banków lub
instytucji

od usługi

zgodnie z umową

2.

Za wymianę bilonu

od kwoty

0,50 % min. 5 zł

3.

Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych z
Centralnej Informacji

od usługi

40 zł

Tabela 3
L.p.

Inne usługi
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L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

od usługi

wg stawek określonych
w Rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości w sprawie
maksymalnej wysokości
wynagrodzenia za udzielenie
informacji komornikowi
sądowemu

4.

Sporządzenie informacji na wezwanie komornika

5.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby

5.1

będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku

5.2

nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem
Banku

II.

0 zł
od usługi
30 zł

RACHUNKI ROZLICZENIOWE
L.p.

1.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

Otwarcie rachunku

1.1

bieżącego

1.2

pomocniczego

1.3

dodatkowego w celu wyodrębnienia środków pieniężnych

0 zł
jednorazowo

0 zł
0 zł

Prowadzenie rachunku - począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu rachunku, przy czym
opłaty pobierane z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy ramowej

2.
2.1

podmioty gospodarcze

20 zł

2.2

rolnicy

10 zł

2.3

instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw
domowych w tym organizacje społeczne, polityczne,
zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, parafie, wspólnoty
mieszkaniowe

2.4

budżety terenowe i instytucje podległe

2.5

Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe, Koła
Gospodyń Wiejskich, Związek Sybiraków, Rady Rodziców,
Rady Parafialne

3.

10 zł
miesięcznie
zgodnie z umową
0 zł

Likwidacja rachunku

3.1
3.2
4.

w ciągu 30 dni od otwarcia
powyżej 30 dni od otwarcia

50 zł
jednorazowo

0 zł

Przelewy krajowe w PLN

4.1

Przelewy własne3

4.1.1

w systemie bankowości internetowej / mobilnej

4.1.2

w placówce Banku

4.2
4.2.1
4.2.2
4.3

1 zł
0 zł

Przelew na rachunek w Banku:
w systemie bankowości internetowej / mobilnej
w placówce Banku

1 zł
za przelew

1 zł

Przelewy na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR

4.3.1.

w systemie bankowości internetowej / mobilnej

4.3.2

w placówce Banku

4.4

za przelew

1 zł
za przelew

3 zł
lub zgodnie z umową

Przelewy na rachunek w innym banku w systemie EKSPRESS ELIXIR
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L.p.
4.4.1
5.

Rodzaj usług (czynności)
w systemie bankowości internetowej (eBankNet) /
mobilnej

Tryb pobierania

Stawka

za przelew

7 zł

Realizacja zlecenia stałego (opłata pobierana niezależnie od opłaty za realizację przelewu)

5.1
5.2

w systemie bankowości internetowej / mobilnej
w placówce Banku

0 zł
za przelew

1 zł

6.

Przesłanie faxem na wniosek klienta potwierdzenia
dokonania przelewu

7.

Wykonywanie dyspozycji szczególnych posiadacza rachunku, np. zablokowanie określonej kwoty środków,
regulowanie zapłaty wg ściśle określonej kolejności, aktualizacja środków na określone cele od każdej pozycji

za przelew

2 zł

7.1

podmioty gospodarcze

10 zł

7.2

rolnicy

3 zł

7.3

instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw
domowych w tym organizacje społeczne, polityczne,
zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, parafie, wspólnoty
mieszkaniowe

5 zł
za usługę

7.4

budżet terenowy i instytucje podległe

5 zł

7.5

Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe, Koła
Gospodyń Wiejskich, Związek Sybiraków, Rady Rodziców,
Rady Parafialne

5 zł

8.

Polecenie zapłaty

8.1

rejestracja polecenia zapłaty

8.2

odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty

8.3

realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
rachunku na rachunek Wierzyciela

9.

0 zł
za zlecenie

3 zł
1 zł

Czeki

9.1

wydanie blankietów czekowych

9.2

przyjęcie czeku gotówkowego i rozrachunkowego do inkasa

9.3
9.4
10.

za blankiet

0,90 zł

za czek

10 zł

przyjęcie zawiadomienia o utracie czeków

za usługę

30 zł

umorzenie czeków

za usługę

10 zł

Weksle

10.1

za obsługę weksla z rachunku bankowego

za weksel

15 zł

10.2

zgłoszenie weksla do protestu

za weksel

50 zł

10.3

odesłanie weksla do wierzyciela w związku z brakiem
środków na rachunku

za weksel

20 zł

za przelew

0,50 %
min. 20 zł, max. 50 zł

11.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego
taką moc (opłata pobierana od dłużnika)

12.

Informacja o stanie rachunku

12.1

telekomunikacyjna

za czynność

0 zł

12.2

powiadomienia SMS z początkowym saldem dziennym

miesięcznie

2 zł

12.3

powiadomienia SMS po każdej transakcji

miesięcznie

5 zł

miesięcznie

0 zł

za wyciąg

2 zł

miesięcznie

0 zł

13.

Wyciągi z rachunku bankowego

13.1

drukowane raz w miesiącu i odbierane w placówce Banku
prowadzącej rachunek

13.2

drukowane codziennie i odbierane w placówce Banku
prowadzącej rachunek

13.3

wysyłane przez Bank listem zwykłym:

13.3.1

raz w miesiącu
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L.p.
13.3.2
14.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

za wyciąg

2 zł

częściej niż raz w miesiącu
Sporządzenie wydruku obrotów i sald na rachunku bankowym

14.1

z bieżącego roku za każdy miesiąc

za wydruk

2 zł

14.2

z każdego poprzedniego roku za każdy miesiąc

za wydruk

4 zł

za wyciąg

15 zł

za załącznik

3 zł

15.

Sporządzenie odpisu

15.1

wyciągu z rachunku bankowego

15.2

załącznika do wyciągu

16.

Za zmianę karty wzorów podpisów

za usługę

10 zł

17.

Potwierdzenie autentyczności podpisów klienta Banku
zgodnie z kartą wzorów podpisów

za usługę

15 zł

18.

Wydanie na pisemny wniosek posiadacza rachunku
bankowego informacji (pismo o charakterze zaświadczenia)
o posiadaniu rachunku.

za czynność

50 zł

19.

Wydanie na pisemny wniosek posiadacza rachunku
bankowego informacji (pismo o charakterze zaświadczenia)
o posiadanym rachunku, wysokości salda na rachunku,
obrotów, egzekucjach z rachunku, opinii itp.

za czynność

100 zł

20.

Wysłanie upomnienia (monitu) o zaległej należności
względem Banku

za upomnienie
(monit)

15 zł
+ koszty za każdą przesyłkę

III.

RACHUNKI PŁATNICZE, OSZCZĘDNOŚCIOWE, TERMINOWE (prowadzone na rzecz osób
prywatnych)
Stawka

L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy
(ROR)

Podstawowy
rachunek
płatniczy (PRP)

Rachunek
oszczędnościowy
(POL-EFEKT,
książeczka a’vista)

1.

Otwarcie i prowadzenie
rachunku

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

2.

Likwidacja rachunku

jednorazowo

5 zł

0 zł

20 zł – POL-EFEKT
0 zł – książeczka
a’vista

3.

Wpłata
0 zł

0 zł

0 zł

0,50%
min.3,50 zł,
max.300 zł

0,50%
min.3,50 zł,
max.300 zł

0,50%
min.3,50 zł,
max.300 zł

0 zł1

0 zł1/ 5 zł1,2
– POL-EFEKT
0 zł – książeczka
a’vista

3.1

na rachunek dokonana przez
posiadacza lub pełnomocnika

3.2

na rachunek dokonana przez
klientów nie będących
posiadaczami rachunku

4.

Wypłata

5.

Przelewy krajowe w PLN

5.1

od wpłaty

od wypłaty

0 zł1

Przelewy własne3
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Stawka
L.p.

5.1.1

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy
(ROR)

Podstawowy
rachunek
płatniczy (PRP)

Rachunek
oszczędnościowy
(POL-EFEKT,
książeczka a’vista)

1 zł

0 zł 3/ 1 zł

0 zł/ 5 zł2
– POL-EFEKT
- – książeczka a’vista

0zł

0 zł 3/ 1 zł

0 zł/ 5 zł2
– POL-EFEKT
- – książeczka a’vista

1 zł

0 zł 3/ 1 zł

0 zł/ 5 zł2
– POL-EFEKT
- – książeczka a’vista

1 zł

0 zł 3/ 1 zł

0 zł/ 5 zł2
– POL-EFEKT
- – książeczka a’vista

1 zł

0 zł 3/ 1 zł

0 zł/ 5 zł2
– POL-EFEKT
- – książeczka a’vista

3 zł

0 zł 3/ 3 zł

0 zł/ 5 zł2
– POL-EFEKT
- – książeczka a’vista

_

_

w systemie bankowości
internetowej / mobilnej
za przelew

5.1.2
5.2
5.2.1

w placówce Banku
Przelewy na rachunek w Banku
w systemie bankowości
internetowej / mobilnej
za przelew

5.2.2
5.3
5.3.1

w placówce Banku
Przelew na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR
w systemie bankowości
internetowej / mobilnej
za przelew

5.3.2
5.4
5.4.1
6.

w placówce Banku

Przelew na rachunek w innym Banku w systemie EXPRESS ELIXIR
w systemie bankowości
internetowej (eBankNet /
mobilnej)

za przelew

7 zł

Realizacja zlecenia stałego (opłata pobierana niezależnie od opłaty za realizację przelewu)

6.1

w systemie bankowości
internetowej / mobilnej

6.2

w placówce Banku

7.

Opłata za rozliczenie przekazu z
tytułu emerytury lub renty
zagranicznej

8.

Polecenie zapłaty

8.1

rejestracja polecenia zapłaty

8.2

modyfikacja / odwołanie
polecenia zapłaty

8.3

realizacja z rachunku
Posiadacza

9.

za przelew

za przekaz

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

1 zł

0 zł 4 / 1 zł

1 zł

20 zł

20 zł

-

0 zł

0 zł

-

1 zł

1zł

-

0 zł

0 zł

-

Wyciągi z rachunku

9.1

odbierane raz w miesiącu w
placówce Banku prowadzącej
rachunek

miesięcznie

0 zł

0 zł

0 zł

9.2

odbierane codziennie w
placówce Banku prowadzącej
rachunek

za wyciąg

2 zł

2 zł

2 zł

9.3

wysyłane przez Bank listem zwykłym
0 zł

0 zł

0 zł

9.3.1

raz w miesiącu

miesięcznie
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Stawka
L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy
(ROR)

Podstawowy
rachunek
płatniczy (PRP)

Rachunek
oszczędnościowy
(POL-EFEKT,
książeczka a’vista)

9.3.2

częściej niż raz w miesiącu

za wyciąg

2 zł

2 zł

2 zł

10.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych, odpisu obrotów na rachunku (opłaty nie są pobierane, jeśli:
1) w danym roku kalendarzowym jedną operacją jest dopisanie odsetek,
2) odpisy sporządzone są na polecenie sądu lub prokuratury w związku z prowadzonym postępowaniem karnym,
karno-skarbowym, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów)

10.1

za rok bieżący

za wydruk

10 zł

10 zł

10 zł

10.2

za rok poprzedni

za wydruk

15 zł

15 zł

15 zł

11.

Informacja o stanie rachunku

11.1

telekomunikacyjna

za czynność

0 zł

0 zł

0 zł

11.2

powiadomienie SMS z
początkowym saldem
dziennym

miesięcznie

2 zł

2 zł

2 zł

11.3

powiadomienie SMS po każdej
transakcji

miesięcznie

5 zł

5 zł

5 zł

12.

Udzielenie pisemnej informacji
(na wniosek posiadacza)
o posiadaniu wkładu
oszczędnościowego i jego
wysokości oraz za wydanie
wszelkich pism o tym
charakterze

za usługę

30 zł

30 zł

30 zł

13.

Sporządzenie pisemnej informacji
o kliencie (na jego wniosek) dla
celów przystąpienia do przetargu
w trybie zamówień publicznych

za usługę

30 zł

30 zł

30 zł

14.

Wydanie pisemnej informacji o
stanie środków na rachunkach
bankowych

za usługę

30 zł

30 zł

30 zł

15.

Wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku płatniczym

za usługę

30 zł

30 zł

30 zł

16.

Czeki

za blankiet

nie mniej niż
cena zakupu
(aktualnie
0,75 zł)

nie mniej niż
cena zakupu
(aktualnie
0,75 zł)

-

za czek

5 zł

5 zł

-

16.1

wydanie blankietów czekowych

16.2

potwierdzenie czeku

17.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie

17.1

książeczki terminowej lub
obiegowej

za usługę

-

-

10 zł

17.2

czeków

za usługę

30 zł

30 zł

-

10 zł

10 zł

10 zł

18.

Umorzenie książeczki
terminowej, obiegowej lub
czeków

za usługę

19.

Dokonanie cesji lokaty
terminowej, książeczki
mieszkaniowej (czynność nie
związana z kredytowaniem)

za usługę

20 zł
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Stawka
L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy
(ROR)

Podstawowy
rachunek
płatniczy (PRP)

Rachunek
oszczędnościowy
(POL-EFEKT,
książeczka a’vista)

za czynność

40 zł

40 zł

40 zł

20.

Przyjęcie lub zmiana dyspozycji
wkładem na wypadek śmierci

21.

Zmiana danych osobowych
posiadacza rachunku

za usługę

0 zł

0 zł

0 zł

22.

Usługa biometrii

za usługę

0 zł

0 zł

-

23.

Wysłanie upomnienia (monitu)
o zaległej należności względem
Banku13

za
upomnienie
(monit)

15 zł
+ koszty za każdą
przesyłkę

15 zł
+ koszty za
każdą przesyłkę

15 zł
+ koszty za każdą
przesyłkę

IV.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW

L.p.
1.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo
od wnioskowanej kwoty

0,1% od wnioskowanej
kwoty nie mniej niż
200 zł, maksimum
2000 zł

Opłata przygotowawcza

1.1

od kredytów na działalność gospodarczą

1.2

od kredytów rolniczych

1.2.1

obrotowych, inwestycyjnych, rewolwingowych, w
rachunku bieżącym, konsolidacyjnych

1.2.2

preferencyjnych

1.2.3

na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych w
gospodarstwach rolnych dla klientów spełniających
wymogi kredytów preferencyjnych

1.3

od kredytów inwestycyjnych składanych przez
wspólnoty mieszkaniowe

1.4

od kredytów konsumenckich

jednorazowo
od wnioskowanej kwoty

0,1% od wnioskowanej
kwoty nie mniej niż
200 zł, maksimum
2000 zł
0 zł
200 zł

jednorazowo
od wnioskowanej kwoty

100 zł

1.4.1

w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym (ROR)

70 zł

1.4.2

gotówkowych

70 zł

1.4.3

„Na każdą okazję”
jednorazowo od
wnioskowanej kwoty

5,5% w tym:
1% w dniu złożenia
wniosku,
4,5% w dniu wypłaty
kredytu
9,8% w tym:
1% w dniu złożenia
wniosku
8,80% w dniu wypłaty
kredytu

1.4.4

„Wygodny kredyt na szczęście”

1.4.5

„Szybka Gotówka”

70 zł

1.4.6

„EKOLOGICZNY”

70 zł

1.5

od kredytów na inwestycje związane z OZE realizowane
przez osoby fizyczne

40 zł

1.6

hipotecznych

0 zł
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L.p.

Rodzaj usług (czynności)

1.7

mieszkaniowych

1.8

za rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji

Tryb pobierania

Stawka
0 zł
0,1% od wnioskowanej
kwoty nie mniej niż
200 zł

2.

Prowizja od udzielenia kredytu

2.1

na działalność gospodarczą

2.1.1

obrotowych, w rachunku bieżącym, konsolidacyjnych

jednorazowo
od kwoty kredytu

do 5%

2.1.2

inwestycyjnych

jednorazowo
od kwoty kredytu

od 0,5% do 4%

2.2

rolniczych

2.2.1

obrotowych, w rachunku bieżącym, konsolidacyjnych

jednorazowo
od kwoty kredytu

do 5%

2.2.2

inwestycyjnych

jednorazowo
od kwoty kredytu

od 0,5% do 4%

jednorazowo
od kwoty kredytu

do 5%

rocznie5

do 5%

2.2.3

rewolwingowych

2.2.4

preferencyjnych

2.2.5

na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych w
gospodarstwach rolnych dla klientów spełniających
wymogi kredytów preferencyjnych

2.3

inwestycyjnych składanych przez wspólnoty
mieszkaniowe

2.4

konsumenckich

2.4.1

jednorazowo
od kwoty kredytu

do 2%
do 5%

jednorazowo
od kwoty kredytu

do 5%

w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym (ROR)

2.4.1.1

kredyt do 1 000 zł

2.4.1.2

kredyt powyżej 1 000 zł

2.4.2

gotówkowych

2.4.3

„SZYBKA GOTÓWKA”

2.4.4

„EKOLOGICZNY”

2.5

na inwestycje związane z OZE realizowane przez osoby
fizyczne

2% min. 30 zł
do 5% min. 100 zł
do 5%
jednorazowo
od kwoty kredytu

5%
3%
3%

2.6

hipotecznych

do 3,5%

2.7

mieszkaniowych

do 3,5%

2.7.1

mieszkaniowych PROMOCJA od 01.08.2021 do
31.10.2021

3.
3.1
4.

Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres
w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym (ROR)kredyt powyżej 1 000 zł

jednorazowo
od kwoty kredytu

do 5% min. 100 zł

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

4.1.

w rachunku bieżącym

4.2.

w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym (ROR)

5.

0,9%

jednorazowo
od kwoty podwyższenia

do 5%
do 5% min. 100 zł

Prowizja od gwarancji
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L.p.

Rodzaj usług (czynności)

5.1

za udzielenie gwarancji wadialnej

5.2

za udzielenie gwarancji należytego wykonania

5.3

opłata za każdy następny rozpoczęty rok udzielenia
gwarancji wymienionej w pkt. 5.2 (pobierana z góry)

Tryb pobierania

Stawka
4 % min. 400 zł

jednorazowo
od kwoty

5 % min. 600 zł
2%

6.

Wydanie promesy kredytowej

jednorazowo
od kwoty przyrzeczonej

2%

7.

Przesunięcie terminu ważności promesy

od kwoty przyrzeczonej

0,5 %

8.

Przedterminowa spłata kredytu

jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty

0 zł

9.

Za prolongowanie / odroczenie terminu płatności kredytu
/ raty kredytu

od kwoty prolongowanej

do 5%
min. 300 zł

10.

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek
Kredytobiorcy

za aneks

0,1%
od aktualnej kwoty
kredytu
min.100 zł
max.1 000 zł

11.

Sporządzenie aneksu do gwarancji bankowej na wniosek
kredytobiorcy

za aneks

1%
min.100 zł
max.1 000 zł

jednorazowo
od kwoty ugody

2%
min 20 zł
max 300 zł

rocznie

0,1 %
min. 10 zł

rocznie

0,3 %
min. 100 zł

kwartalnie

0,25 %
min. 100 zł

12.

Zawarcie ugody o spłatę zadłużenia

13.

Opłata od kwoty zaangażowania kredytu obrotowego
„klęskowego” w okresie kredytowania – wg stanu na 31
grudnia każdego roku następującego po roku udzielenia

14.

Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu
inwestycyjnego - preferencyjnego w okresie
kredytowania. Prowizja naliczana od kwoty
zaangażowania na 31 grudnia, płatna 15 stycznia
kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym
nastąpiło uruchomienie kredytu.
Prowizja ta obowiązuje dla kredytów nowo udzielanych
od dnia 15.05.2013r do dnia 31.03.2015r.

15.

Prowizja za administrowanie kredytem preferencyjnym.
Prowizja naliczana jest od salda kredytu na koniec
poprzedniego kwartału kalendarzowego i płatna jest w
terminie spłaty raty odsetkowej(kwartalnie). Pobranie
należnej prowizji nastąpi w formie obciążenia rachunku
bieżącego kredytobiorcy lub wpłaty gotówkowej przez
Kredytobiorcę.
Prowizja ta obowiązuje dla kredytów nowo udzielonych
od dnia 16.10.2014r. do 31.03.2015r.
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L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

16.

Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu na realizacje
przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych
dla klientów spełniających wymogi kredytów
preferencyjnych w okresie, kredytowania.
Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na grudnia
płatna 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera
się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

rocznie

0,3 %
min. 100 zł

17.

Prowizja za gotowość finansową, tj. od niewykorzystanej
kwoty kredytu.
Prowizja naliczana jest codziennie od postawionej do
dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty
kredytu oraz płatna z dołu w ostatnim dniu każdego
miesiąca kalendarzowego.
Prowizja dotyczy kredytów: w rachunku bieżącym,
rewolwingowych i obowiązuje do wniosków złożonych
od 15.03.2021 r. do 30.04.2021 r

miesięcznie

2%
w stosunku rocznym

17a

Prowizja za gotowość finansową, tj. od niewykorzystanej
kwoty kredytu.
Prowizja naliczana jest codziennie od postawionej do
dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty
kredytu oraz płatna z dołu w ostatnim dniu każdego
miesiąca kalendarzowego.
Prowizja dotyczy kredytów: w rachunku bieżącym,
rewolwingowych i obowiązuje do wniosków złożonych
od 01.05.2021 r.

miesięcznie

18.

Opłata za przechowywanie weksla

jednorazowo

30 zł

19.

Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczycieli
odpisu umowy kredytowej lub umów zabezpieczających
(płatnik: osoba wnioskująca)

od umowy

100 zł

20.

Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Kredytobiorcy

za każdą stronę

20 zł

21.

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy

100 zł

22.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia
stwierdzającego brak zadłużenia

za zaświadczenie

50 zł

23.

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia
stwierdzającego wysokość zadłużenia

za zaświadczenie

100 zł

24.

Opinia o posiadanej zdolności kredytowej

24.1

dla klientów Banku

24.2

dla osób/podmiotów nie będących klientami Banku

25.

Sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia
dotyczącego dokonanej oceny zdolności kredytowej.

26.

Upomnienie / monit wysłane do kredytobiorcy i
poręczycieli6,13

0,006%

za opinię
za opinię

dziennie

1 000 zł
1 500 zł

jednorazowo

300 zł

za upomnienie /monit

15 zł od umowy
+ koszty za każdą
przesyłkę
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L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

27.

Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli
(dotyczy Kredytów udzielanych Klientom
Instytucjonalnym):
1) nieruchomości mającej stanowić lub stanowiącej
przedmiot kredytowania
2) na terenie budowy – przed wypłatą transzy
kredytu
3) po zakończeniu realizacji inwestycji
4) nieruchomości mającej stanowić bądź
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia
Prowizja dotyczy kredytów udzielanych Klientom
Instytucjonalnym i obowiązuje do wniosków złożonych
od 15.03.2021 r.

za kontrolę

200 zł

28.

Inne nie wymienione wyżej opłaty np. opinie o
kredytobiorcy

za usługę

200 zł

Tabela opłat i prowizji dostępna jest na stronie internetowej Banku: www.bs-zabkowicesl.pl
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V.

KARTY BANKOWE

Tabela 4

Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych
Stawka

L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

VISA Business
debetowa /
Master Card
Paypass

Visa EURO

1.

Wydanie pierwszej karty do rachunku

jednorazowo

100 zł

5 EUR

2.

Wznowienie karty

jednorazowo

0 zł

0 EUR

3.

Wydanie drugiej i kolejnej karty do rachunku

jednorazowo

100 zł

5 EUR

4.

Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

100 zł

0 EUR

5.

Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym

jednorazowo

50 zł

0 EUR

6.

Płatność kartą
0 zł

0 EUR

0 zł

0 EUR

1%
min. 4 zł

0 EUR

0 zł

-

6.1

w punktach handlowo – usługowych w kraju

6.2

w punktach handlowo – usługowych za granicą

6.3

we wskazanych kasach Grupy BPS

7.

Wpłata gotówki w bankomatach Banku (z funkcją
wpłatomatu)

8.

Wypłata gotówki

od transakcji

od transakcji

8.1

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z
zawartymi umowami7

1%
min. 2 zł

0 EUR

8.2

w innych bankomatach w kraju

2%
min. 4 zł

3%
min 1,5 EUR

8.3

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR

3%
min. 12 zł

3%
min 1,5 EUR

8.4

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej
niż EUR oraz spoza EOG

3%
min. 12 zł

3%
min 2,5 EUR

8.5

we wskazanych kasach Grupy BPS

1%
min. 2 zł

0 EUR

8.6

w punktach akceptujących kartę w kraju

2%
min. 5 zł

3%
min 2,5 EUR

8.7

w punkach akceptujących kartę za granicą

3%
min. 12 zł

3%
min 2,5 EUR

8.8

w placówkach Poczty Polskiej

od transakcji

2%
min. 5 zł

3%
min 2,5 EUR

od transakcji

9.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

jednorazowo

1 000 zł

-

10.

Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po
utracie karty

jednorazowo

1 500 zł

-

11.

Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu
autoryzacyjnego w bankomacie
Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach
świadczących taką usługę

od transakcji

4 zł

0 EUR

Tabela opłat i prowizji dostępna jest na stronie internetowej Banku: www.bs-zabkowicesl.pl
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Stawka
L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

VISA Business
debetowa /
Master Card
Paypass

Visa EURO

12.

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek
Użytkownika

od transakcji

12 zł

0 EUR

13.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika

od transakcji

12 zł

2,5 EUR

14.

Zmiana danych Użytkownika karty

od transakcji

6 zł

0 EUR

15.

Za zmianę wysokości miesięcznego limitu
indywidualnego, przyznanie bonusa

jednorazowo

6 zł

-

16.

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

jednorazowo

10 zł

0 EUR

17.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie
Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany

od transakcji

6 zł

0 EUR

18.

Rozpatrzenie reklamacji

jednorazowo

0 zł

0 EUR

19.

Nieuzasadniona reklamacja po jej rozpatrzeniu

jednorazowo

40 zł

10 EUR

20.

Ubezpieczenie Karty

miesięcznie

0 zł

0 EUR

Tabela 5

Karty płatnicze dla klientów indywidualnych
Stawka

L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania
VISA

Master
Card

Visa Euro

VISA
payWave
PRP

1.

Wydanie nowej karty

jednorazowo

10 zł

10 zł

5 EUR

0 zł

2.

Wznowienie karty

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

3.

Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

20 zł

20 zł

5 EUR

0 zł

4.

Obsługa karty wydanej do rachunku8
5 zł

5 zł

-

-

-

0 zł

-

5 zł

-

-

-

-

5 zł9

-

4.1

oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)

4.2

podstawowego rachunku płatniczego
(PRP)

4.3

karty przedpłaconej

4.4

oszczędnościowego płatnego na każdego
żądanie w walucie EUR

5.

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

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

6.

Wpłata gotówki w bankomatach Banku (z
funkcją wpłatomatu)

od transakcji

0 zł

0 zł

-

0 zł

7.

Wypłata gotówki

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

miesięcznie

-

7.1

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i
innych bankach krajowych oraz
terminalach POS zgodnie z zawartymi
umowami7

7.2

w innych bankomatach w kraju

4 zł

4 zł

3%
min.
1,5 EUR

0 zł10 / 4 zł

7.3

zagraniczne, w tym transgraniczne

2%

2%

3%

2%

Tabela opłat i prowizji dostępna jest na stronie internetowej Banku: www.bs-zabkowicesl.pl
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Stawka
L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania
VISA

Master
Card

Visa Euro

VISA
payWave
PRP

min.
10 zł

min.
10 zł

min.
1,5 EUR

min.
10 zł

7.4

zagraniczne, w tym transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych w
ramach EOG w walucie obcej innej niż
EUR oraz spoza EOG

2%
min.
10 zł

2%
min.
10 zł

3%
min.
2,5 EUR

2%
min.
10 zł

7.5

we wskazanych kasach Grupy BPS

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

3%
min.
2,5 EUR

5 zł

transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych w
ramach EOG w walucie EUR

7.6

w punktach akceptujących kartę w kraju
od transakcji

7.7

w punkach akceptujących kartę za granicą

2%
min.
10 zł

2%
min.
10 zł

3%
min.
2,5 EUR

2%
min.
10 zł

7.8

w placówkach Poczty Polskiej

5 zł

5 zł

3%
min.
2,5 EUR

5 zł

7.9

poprzez usługę Visa Cash Back (wypłata
gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w Polsce

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

7.10

awaryjna wypłata gotówki za granicą po
utracie karty

1 000 zł

1 000 zł

-

1 000 zł

8.

Sprawdzenie wysokości dostępnych
środków w bankomacie

od transakcji

2 zł

2 zł

-

2 zł

9.

Powtórne generowanie
i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

od transakcji

8 zł

8 zł

2,5 EUR

8 zł

10.

Zmiana danych Użytkownika karty

jednorazowo

3 zł

3 zł

0 EUR

0 zł

11.

Generowanie zestawienia transakcji na
życzenie Posiadacza rachunku za okres przez
niego wskazany

od transakcji

3 zł

3 zł

0 EUR

3 zł

12.

Rozpatrzenie reklamacji

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

13.

Nieuzasadniona reklamacja
po jej rozpatrzeniu

jednorazowo

40 zł

40 zł

10 EUR

40 zł

14.

Ubezpieczenie karty

miesięcznie

0 zł

0 zł

0 EUR

0 zł

Tabela 6

Karty kredytowe dla klientów instytucjonalnych

L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

1.
1.1
1.2

Tryb pobierania

Stawka

Wydanie nowej karty
Visa Business Credit/MasterCard Business Credit
Visa Business Credit Gold/
World MasterCard Business Credit

0 zł
jednorazowo

0 zł

2.

Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

30 zł

3.

Wznowienie karty

jednorazowo

0 zł

Tabela opłat i prowizji dostępna jest na stronie internetowej Banku: www.bs-zabkowicesl.pl
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L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

Obsługa karty głównej - opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji
bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:

4.
4.1.
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1

Visa Business Credit/MasterCard Business Credit
mniej niż 35 000 zł
co najmniej 35 000 zł

75 zł
rocznie

0 zł

Visa Business Credit Gold/World MasterCard Business Credit
mniej niż 60 000 zł

250 zł
rocznie

4.2.2
5.

co najmniej 60 000 zł

0 zł

Obsługa karty dodatkowej

5.1

Visa Business Credit

5.2

Visa Business Credit Gold

6.

Transakcje bezgotówkowe11,12

7.

Przelew z karty

8.

Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków12:

rocznie

25 zł
50 zł

od transakcji

0 zł

za przelew

3 % min. 5 zł

8.1

w kraju

3 % min. 5 zł

8.2

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

3 % min. 10 zł

8.3

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
w ramach EOG w walucie EUR

8.4

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz spoza
EOG

9.

Sprawdzanie salda w bankomacie świadczącym taką usługę

od transakcji

0 zł

10.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta

jednorazowo

0 zł

11.

Zmiana danych Użytkownika karty

jednorazowo

0 zł

12.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za
wskazany okres

od transakcji

10 zł

miesięcznie od
kwoty salda
końcowego okresu
rozliczeniowego

5 % min. 100 zł

jednorazowo

20 zł

13.

Minimalna spłata zadłużenia na karcie

14.

Obsługa nieterminowej spłaty13

Tabela 7

Karty kredytowe dla klientów indywidualnych

Lp.

Rodzaj usługi (czynności)

1.

od transakcji

3 % min. 5 zł

3 % min.10 zł

Tryb pobierania

Stawka

Wydanie nowej karty:

1.1

VISA Credit

1.2

VISA Gold

1.3

MasterCard Credit

1.4

World MasterCard

0 zł
jednorazowo

Tabela opłat i prowizji dostępna jest na stronie internetowej Banku: www.bs-zabkowicesl.pl
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Lp.
2.

Rodzaj usługi (czynności)

VISA Credit

2.2

VISA Gold

2.3

MasterCard Credit

2.4

World MasterCard

3.1

3.1.2

co najmniej 12 000 zł
mniej niż 25 000 zł

3.2.2

co najmniej 25 000 zł

20 zł
20 zł

rocznie

69 zł
0 zł

rocznie

150 zł
0 zł

Wydanie dodatkowej karty

4.1

VISA Credit

4.2

VISA Gold

jednorazowo

0 zł
0 zł

Obsługa dodatkowej karty

5.1

VISA Credit /MasterCard Credit

5.2

VISA Gold/ World MasterCard

6.

20 zł

VISA Gold/ World MasterCard

3.2.1

5.

jednorazowo

VISA Credit/ MasterCard Credit
mniej niż 12 000 zł

4.

20 zł

Obsługa karty głównej - opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji
bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:

3.1.1
3.2

Stawka

Wznowienie karty:

2.1

3.

Tryb pobierania

jednorazowo

35 zł
70 zł

Wydanie duplikatu karty

6.1

VISA Credit /MasterCard Credit

6.2

VISA Gold/ World MasterCard

jednorazowo

20 zł
25 zł

7.

Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką
usługę

jednorazowo

0 zł

8.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika karty

jednorazowo

10 zł

9.

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek
Użytkownika karty

jednorazowo

0 zł

10.

Zmiana danych Użytkownika karty

jednorazowo

0 zł

11.

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

jednorazowo

0 zł

12.

Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje
płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności
bezgotówkowych12

od transakcji

0 zł

13.

Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków12

13.1
13.2

w kraju
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze
przy użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych

14.

Przelew z karty

15.

4 % min. 10 zł
od transakcji

4 % min. 10 zł

za przelew

3 % min 5 zł

Sprawdzenie salda w bankomacie świadczącym taką usługę

od transakcji

0 zł

16.

Generowanie zestawienia operacji na wniosek
Użytkownika karty za wskazany okres

jednorazowo

10 zł

17.

Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie
10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę

od transakcji

0 zł

Tabela opłat i prowizji dostępna jest na stronie internetowej Banku: www.bs-zabkowicesl.pl
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Lp.

Rodzaj usługi (czynności)

18.

Minimalna spłata zadłużenia na karcie

19.

Obsługa nieterminowej spłaty13

VI.

Tryb pobierania

Stawka

miesięcznie od kwoty
salda końcowego
okresu
rozliczeniowego

3%
min. 40 zł

jednorazowo

20 zł

USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Tabela 8

eBankNet

Lp.

Rodzaj usługi (czynności)

1.

Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora

2.

Abonament

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

10 zł

2.1

za dostęp do eBankNet od osób fizycznych

miesięcznie

1 zł 13a

2.2

za dostęp do eBankNet od Klientów Instytucjonalnych

miesięcznie

3zł 13a

3.

Realizacja przelewu na rachunki bankowe

za przelew

1 zł

4.

Opłata za hasła sms

miesięcznie

0 zł

5.

Blokada dostępu do eBankNet

jednorazowo

0 zł

6.

Nadanie nowego loginu

jednorazowo

0 zł

7.

Zmiana w karcie uprawnień

jednorazowo

0 zł

Tryb pobierania

Stawka

Tabela 9

eCorpoNet

Lp.

Rodzaj usługi (czynności)

1.

Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora

jednorazowo

10 zł

2.

Abonament miesięczny

miesięcznie

3 zł
lub zgodnie z umową

3.

Opłata za hasła sms

miesięcznie

0 zł

4.

Realizacja przelewu na rachunki bankowe

za przelew

1 zł

5.

Blokada dostępu do eCorpoNet

jednorazowo

0 zł

6.

Nadanie nowego loginu

jednorazowo

0 zł

7.

Zmiana w karcie uprawnień

jednorazowo

10 zł
lub zgodnie z umową

VII.

OPERACJE DEWIZOWE

Tabela 10
Lp.

Rachunki bankowe w walutach wymienialnych dla klientów instytucjonalnych
Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Otwarcie rachunku dla każdej waluty

jednorazowo

20 zł

2.

Prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego dla
każdej waluty – począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu otwarcia rachunku, przy czym opłaty pobierane z
góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku
rozwiązania umowy ramowej

miesięcznie

20 zł

3.

Likwidacja rachunku

jednorazowo

10 zł

4.

Wpłaty gotówkowe na rachunki walutowe prowadzone
przez Bank

za wpłatę

0,2 % min. 5 zł

Tabela opłat i prowizji dostępna jest na stronie internetowej Banku: www.bs-zabkowicesl.pl
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Lp.

Rodzaj usługi (czynności)

5.

Wypłaty gotówkowe z rachunków walutowych
prowadzonych przez Bank14

6.

Przelew własny3

6.1

w systemie bankowości internetowej / mobilnej

6.2

w placówce Banku

7.

Stawka

za wypłatę

0,2 % min. 5 zł

za przelew

1 zł
0 zł

Przelew na rachunek w Banku

7.1

w systemie bankowości internetowej / mobilnej

7.2

w placówce Banku

8.

Tryb pobierania

za przelew

1 zł
1 zł

Sporządzenie odpisu:

8.1

wyciągu rachunku walutowego

za wyciąg

7 zł

8.2

załącznika do wyciągu

za załącznik

5 zł

8.3

sporządzenie odpisu obrotów w formie wydruku
komputerowego

za stronę

5 zł

9.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego
moc takiego tytułu z rachunku bankowego
Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego
dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego. W
przypadku realizacji jednego tytułu wykonawczego w
formie kilku przelewów (powyżej dwóch przelewów) należy
pobrać dodatkową opłatę wg aktualnie obowiązującej
stawki, za każdy kolejny przelew.

za przelew

30 zł

10.

Wydanie na wniosek klienta pisemnego zaświadczenia o
posiadanym rachunku, potwierdzającego wysokość salda
lub obrotów na rachunku bankowym.

za usługę

100 zł

11.

Za zgłoszenie zmiany wzoru podpisów

za usługę

20 zł

Tabela 11
Lp.

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych dla klientów
indywidualnych
Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 zł

2.

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0 zł

3.

Likwidacja rachunku

jednorazowo

5 zł

4.

Wpłaty gotówkowe na rachunek 15

za wpłatę

0 zł

5.

Wypłaty gotówkowe z rachunku14

za wypłatę

0 zł

6.

Przelew własny3

6.1

w systemie bankowości internetowej / mobilnej

6.2

w placówce Banku

7.
7.1

za przelew

1 zł
0 zł

Przelew na rachunek w Banku
w systemie bankowości internetowej / mobilnej

1 zł
za przelew

7.2

za przelew w placówce Banku

1 zł

8.

Udzielenie na wniosek posiadacza wkładu
oszczędnościowego pisemnej informacji o posiadaniu
wkładu i jego wysokości

za usługę

30 zł

9.

Sporządzenie odpisu obrotów w formie wydruku
komputerowego

za stronę

5 zł
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Lp.

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

10.

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

11.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek posiadacza rachunku)

11.1

za usługę

40 zł

za bieżący rok

11.2
12.

Stawka

10 zł
za wydruk

Za każdy poprzedni rok
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

Tabela 12

15 zł

za zaświadczenie

30 zł

Rachunki lokat oszczędnościowych standard w walutach wymienialnych

Lp.

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Założenie lokaty

jednorazowo

0 zł

2.

Likwidacja lokaty

jednorazowo

0 zł

3.

Wypłata gotówkowa zlikwidowanej lokaty

3.1

dokonana w złotych

3.2

dokonana w walucie obcej14

0 zł

za wypłatę

0 zł

4.

Opłata za awizowane i nie odebrane w wyznaczonym
terminie środki – opłata pobierana z konta Klienta
w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty

od kwoty

0,25 %

5.

Udzielenie na wniosek posiadacza wkładu
oszczędnościowego pisemnej informacji o posiadaniu
wkładu i jego wysokości

za usługę

30 zł

6.

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

za usługę

40 zł

Tabela 13

Przekazy w obrocie dewizowym
Stawka

Lp.

1.
1.1

Rodzaj usługi (czynności)

1.1.2

do banków zagranicznych

do banków krajowych

1.2.2

do banków zagranicznych

2.2
3.
3.1

za przelew

20 zł

14 zł

3 zł

3 zł

20 zł

14 zł

1 zł

1 zł

3 zł

3 zł

1 zł

1 zł

w systemie bankowości internetowej

1.2.1

2.1

Klienci
indywidualni

w placówce Banku:
do banków krajowych

2.

Klienci
instytucjonalni

Polecenie przelewu SEPA

1.1.1

1.2

Tryb pobierania

za przelew

Polecenie przelewu SWIFT w EUR w ramach EOG
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej

za przelew

Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty 16
w placówce Banku

za przelew

0,25%
min. 30 zł max. 300 zł

Tabela opłat i prowizji dostępna jest na stronie internetowej Banku: www.bs-zabkowicesl.pl

0,25%
min. 30 zł max. 300 zł

str. 21

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
Stawka
Lp.

Rodzaj usługi (czynności)

3.2

w systemie bankowości internetowej

3.3

Polecenie przelewu w walucie obcej
pomiędzy rachunkami prowadzonymi
w Grupie BPS

4.

Tryb pobierania

za przelew

Klienci
instytucjonalni

Klienci
indywidualni

0,25%
min. 30 zł max. 300 zł

0,25%
min. 30 zł max. 300 zł

16 zł

16 zł

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego

4.1

z banków krajowych

20 zł

20 zł

4.2

z banków zagranicznych w ramach EOG
w walucie EUR

0 zł

0 zł

4.3

z banków zagranicznych w ramach EOG
w walucie innej niż EUR

20 zł

20 zł

4.4

z banków zagranicznych spoza EOG

20 zł

20 zł

od transakcji

0,15%
min 20 zł, max 100 zł.

0,15%
min 20 zł, max 100 zł.

za zlecenie

110 zł
+ koszty banków
trzecich

110 zł
+ koszty banków
trzecich

od transakcji

100 zł

100 zł

5.

od otrzymanego
przelewu

Dodatkowe opłaty

5.1.

zwrot niepodjętej kwoty przekazu na
wniosek Klienta (opłata pobierana ze
zwracanej kwoty)

5.2

zlecenie poszukiwania polecenia przelewu
/ postępowanie wyjaśniające wykonane
na zlecenia Klienta (reklamacja)

5.3

realizacja polecenia przelewu w trybie
niestandardowym („pilnym”) dostępne
w EUR, USD, GBP, PLN

5.4

realizacja polecenia przelewu z opcją
kosztową „OUR”

za przelew

80 zł

80 zł

5.5

zmiany / korekty/ odwołania
zrealizowanego polecenia przelewu,
wykonane na zlecenie Klienta

od transakcji

100 zł
+ koszty banków
trzecich

100 zł
+ koszty banków
trzecich

5.6

opłata za obsługę zagranicznego
świadczenia emerytalnego i rentowego

od otrzymanego
przelewu

20 zł

20 zł

5.7

opłata za przewalutowanie (pobierane od
transakcji realizowanej w innej walucie niż
waluta rachunku)

od transakcji

0 zł

0 zł

5.8

Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia
potwierdzającego wykonanie przekazu
w obrocie dewizowym
Uwaga:
Przekazywane wyłącznie w formie
elektronicznej

od transakcji

50 zł

20 zł

koszty BEN – opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Beneficjent
koszty OUR – opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Zleceniodawca
koszty SHA – opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku Beneficjenta pokrywa Beneficjent, a banku
Zleceniodawcy – Zleceniodawca
polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika (Posiadacza rachunku) polegająca na umożliwieniu przekazania
środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj
dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Bank wykonuje
Polecenia przelewu SEPA przy spełnieniu następujących warunków:
a) waluta transakcji EUR,
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
c) koszty „SHA”,
d) tryb realizacji standardowy,
e) brak banków pośredniczących,
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f) Bank Zleceniodawcy i Bank Beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT [SEPA Credit Transfer],
g) rachunek odbiorcy prowadzony jest w bankach krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii lub
Norwegii
polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika (Posiadacza rachunku) polegająca na umożliwianiu
przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek
płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro
polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika (Posiadacza rachunku) polegająca na umożliwieniu
przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę (Bank);
Polecenie wypłaty – usługa płatnicza, niespełniająca warunków przelewu SEPA skierowana do lub otrzymana z innego banku
krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej polegająca na dokonaniu
przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Beneficjenta/Odbiorcy, w tym polecenia przelewu w walucie obcej
przekaz w obrocie dewizowym/Przekaz – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu w walucie
obcej i przelew SEPA
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” - do przeliczenia wartości progowych określonych w EUR na
równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym
(publikowane w dniu poprzednim)

VIII.

INNE USŁUGI

Tabela 14

Usługa BLIK

L.p.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Opłata za Usługę BLIK

2.

Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK:

jednorazowo

0 zł

od transakcji

0 zł

Wypłata gotówki w bankomatach :

2.2.1

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
banków krajowych, zgodnie z zawartymi umowami 7

2.2.2

w innych bankomatach w kraju

IX.

Stawka

bezgotówkowe transakcje dokonywane za
pośrednictwem Usługi BLIK

2.1
2.2

Tryb pobierania

0 zł
od transakcji
3 zł

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

Tabela 15

Karta płatnicza VISA JUNIOR

L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Wydanie nowej karty

jednorazowo

10 zł

2.

Wznowienie karty

jednorazowo

0 zł

3.

Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

20 zł

4.

Obsługa karty wydanej do rachunku8

4.1

oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)

4.2

podstawowego rachunku płatniczego (PRP)

4.3

karty przedpłaconej

4.4

oszczędnościowego płatnego na każdego żądanie w walucie EUR

5 zł
miesięcznie

-

5.

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

od transakcji

0 zł

6.

Wpłata gotówki w bankomatach Banku (z funkcją wpłatomatu)

od transakcji

0 zł

7.

Wypłata gotówki
od transakcji

0 zł

7.1

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach
krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami7

7.2
w innych bankomatach w kraju
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L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka
2%
min.
10 zł

7.3

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG
w walucie EUR

7.4

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG
w walucie obcej innej niż EUR oraz spoza EOG

7.5

we wskazanych kasach Grupy BPS

0 zł

7.6

w punktach akceptujących kartę w kraju

5 zł

7.7

w punkach akceptujących kartę za granicą

2%
min.
10 zł

7.8

w placówkach Poczty Polskiej

5 zł

7.9

poprzez usługę Visa Cash Back (wypłata gotówki w kasie placówki
handlowo-usługowej) w Polsce

0 zł

7.10

awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

od transakcji

2%
min.
10 zł

1 000 zł

8.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

od transakcji

2 zł

9.

Powtórne generowanie
i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

od transakcji

8 zł

10.

Zmiana danych Użytkownika karty

jednorazowo

3 zł

11.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza
rachunku za okres przez niego wskazany

od transakcji

3 zł

12.

Rozpatrzenie reklamacji

jednorazowo

0 zł

13.

Nieuzasadniona reklamacja
po jej rozpatrzeniu

jednorazowo

40 zł

14.

Ubezpieczenie karty

miesięcznie

0 zł

PRZYPISY:
_____________________________________________________________________________________
1

wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 50 000 zł należy awizować w placówce Banku lub telefonicznie, co
najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty przewyższającej 50 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie
odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej.
Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku
braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki
awizowaną.

2

opłata za wypłatę / przelew z rachunku POL-EFEKT wynosi 0 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym jest to pierwsza
wypłata lub pierwszy przelew z rachunku POL-EFEKT. W przypadku gdy w danym miesiącu kalendarzowym została
dokonana wypłata gotówkowa lub został wykonany przelew z rachunku POL-EFEKT to Bank pobierze opłatę w wysokości
5 zł. Opłata pobierana jest zbiorczo w ostatnim dniu miesiąca.

3

przelew własny - przelew realizowany pomiędzy rachunkami własnymi Klienta (w ramach tego samego modulo)
prowadzonymi przez Bank
zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art.
59 ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są
zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z
Taryfą Opłat i Prowizji
opłata roczna pobierana po upływie pełnego 12-to miesięcznego okresu, przez cały okres kredytowania, od kwoty
kredytu (limitu) w dniu pobrania
nie dotyczy kredytów hipotecznych i mieszkaniowych

4

5
6
7

lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku
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8
opłata pobierana począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia usługi, przy czym opłaty pobierane z
góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi z chwilą dezaktywacji usługi
9
po przeliczeniu na EUR, po średnim kursie NBP z danego dnia
10
zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
art.59ie ust.3-wypłaty gotówki za pomocą bankomatów nie należących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie, są
zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie nie należącym do Banku
pobierana jest przez Bank opłata zgodna z Taryfą Opłat i Prowizji
11
dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą
12
dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja
Banku, przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach
innych niż waluta rachunku karty
13

kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową

13a

dla umów zawartych do 14.03.2021r. opłata abonamentowa obowiązuje od 01 czerwca 2021r.

14

wypłaty gotówkowe w kwocie powyżej 2.500,00 EUR (lub równowartość w innej walucie) posiadacz rachunku
walutowego jest zobowiązany zgłosić w placówce Banku prowadzącej rachunek z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni
roboczych

15

minimalna pierwsza wpłata na rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych wynosi:
10 EUR, 10 USD, 10 GBP, 10 CHF
niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących w przypadku opcji kosztowej „OUR”

16
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