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BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2,
55-300 Środa Śląska

„TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU
SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ”

Środa Śląska,

SPIS TREŚCI:

Rozdział I. Postanowienia Ogólne
Rozdział II. Rachunki Bieżące i Pomocnicze dla Podmiotów Gospodarczych i Innych Jednostek
Organizacyjnych posiadających osobowość prawną
Rozdział III. Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe
Rozdział IV. Rachunki Bieżące dla Rolników
Rozdział V. Rachunki płatne na każde żądanie w złotych A'VISTA
Rozdział VI. Rachunki płatne na każde żądanie (a'vista) dla Rad Rodziców, Kas Zapomogowo Pożyczkowych
i innych jednostek Organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
Rozdział VII. Rachunki Lokat Terminowych
Rozdział VIII. Czynności Kasowe
Rozdział IX. Kredyty
Rozdział X. Karty Bankowe

Rozdział Xa. Karty Płatnicze do rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych
Rozdizał Xb. Karty Płatnicze dla Jednostek Instytucjonalnych
Rozdział Xc. Karty Kredytowe dla klientów indywidualnych
Rozdział Xd. Karty płatnicze
Rozdiał XI . Bankowość elektroniczna
Rozdział XII. Polecenia wypłaty/przelewy w obrocie dewizowym

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1

Użyte w tabeli określenia oznaczają:
a) BS -Bank Spółdzielczy w Środzie Śl lub jego Oddziały
b) ZARZĄD BANKU -Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śl.
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3
4
5.

6.

7.

c) TARYFA -Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Środzie Ślaskiej
Opłaty i prowizje pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
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.
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również
kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w
walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
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.
W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie
obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.

8.

9.

Za dokonywanie zastępczo operacji wpłat i wypłat, BS pobiera i uiszcza opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o
wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami,oraz umową z Pocztą Polską S.A.
Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy
z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.

10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
11. Pobiera się opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową
uprawnionym przez ustawę Prawo Bankowe, osobom, organom i instytucjom w wyłączeniem przypadków wymienionych
w punkcie 12.
12. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową na
żądanie:
a) Sądu lub prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karno-skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej
stroną umowy.
b) Prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystania działąlności banków do celów mających związek z przestępstwem,
o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1977r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553)
c) Osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego.
13. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
a) wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, o ile Taryfa nie
przewiduje inaczej,
b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku, oraz wypłat kredytów
realizowanych w gotówce
c) wpłat na rachunki prowadzone przez BS, na których gromadzone są środki na cele charytatywne i społecznie użyteczne,
d) wpłat na cele charytatywne związane z likwidacją klęsk żywiołowych, oraz darowizn na ratowanie zdrowia i życia,

e) od wpłat i wypłat wspólnot mieszkaniowych, w których jest wyodrębnionych lub nie wyodrębnionych 5 lokali lub mniej
f) prowadzenia rachunku, oraz od wpłat i wypłat dla Rad Rodziców i innych podmiotów niefinansowych nie posiadających
osobowości prawnej, których Jednostka Nadrzędna posiada rachunek bieżący w BS

14. Minimalne stawki prowizji i opłat dotyczące prowadzenia rachunków bankowych i rozliczeń pieniężnych przysługują
klientom, których średnio-miesięczne obroty za ostatnie 3 miesiące nie będą niższe niż 1.000.000,00 zł
17. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży
produktu/usługi, której dotyczy.
18. Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach
obcych lub z rachunków w walutach obcych , Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu
aktualnych kursów średnich NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.
19. Bank realizuje wpłaty w bilonie na rachunek innego banku, od klientów nieposiadających rachunku w Banku w formie
sortowanej.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział IIa Pakiety dla klientów instytucjonalnych (przedsiębiorstw, przedsiębiorców
indywidualnych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych,
instytucji samorządowych, instytucji finansowych, rolników)Rozdział IIa Pakiety dla klientów
instytucjonalnych (przedsiębiorstw, przedsiębiorców indywidualnych, instytucji
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, instytucji samorządowych,
instytucji finansowych, rolników)Rozdział IIa Pakiety dla klientów instytucjonalnych
(przedsiębiorstw, przedsiębiorców indywidualnych, instytucji niekomercyjnych działających na
rzecz gospodarstw domowych, instytucji samorządowych, instytucji finansowych,
rolników)Rozdział IIa Pakiety dla klientów instytucjonalnych (przedsiębiorstw,
przedsiębiorców indywidualnych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz
gospodarstw domowych, instytucji samorządowych, instytucji finansowych, rolników)
Obowiązująca stawka
Rodzaj usług (czynności)

L.p.
1

Opłata za pakiet

2

3.1

Otwarcie rachunkuOtwarcie rachunkuOtwarcie rachunkuOtwarcie
rachunku
Prowadzenie rachunku Prowadzenie rachunku Prowadzenie rachunku
Prowadzenie rachunku
bieżącego

3.2

pomocniczego

3.3

rachunki dla następujących jednostek:
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Tryb
pobierania
miesięcznie

Pakiet Agro

30,00 zł

10,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie

15,00 zł

5,00 zł

• ochotniczych straży pożarnych,
• wspólnot mieszkaniowych, w których jest wyodrębnionych lub nie
wyodrębnionych 5 lokali lub mniej,
• parafii

miesięcznie

4

Likwidacja Pakietu / rachunku

jednorazowo

5

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

5,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,70%

0,25%

do kwoty
wykorzystanych
wpływów

0,00 zł

10,00 zł

do kwoty
wykorzystanych
wpływów

0,00 zł

0,20%

5.1 Wpłata gotówkowa w placówce Banku
za wpłaty
5.2.1 Wypłata gotówkowa z rachunku w placówce Banku do kwoty mniejszej za wypłaty
lub pownej 10.000,00 zł 1)
5.2.2 Wypłata gotówkowa z rachunku w placówce Banku powyżej kwoty 10 za wypłaty
000 zł. 1)
5.3. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji
klienta:
a) w formie bezgotówkowej, jako przelew na rachunek innego banku

Pakiet Wygodny

b) w formie wypłaty gotówkowej w kasie
UWAGA: za wpływy bieżące uważa się wpływy z tytułu wpłaty
gotówkowej i przelewów przychodzących z innych banków na dowolny
rachunek klienta prowadzony w BS
6 Elektroniczne kanały dostępu:
6.1 dostęp do systemu IB i IB Plus

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

6.2 wydanie e-Tokena

jednorazowo

120,00 zł

120,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

6.3 SMS Banking:
1) wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS
2) wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS
3) opłata za powiadomienie SMS o zdarzeniu na rachunku
- do 10 powiadomień w miesiącu kalendarzowym
- od 11-tego powiadomienia i więcej w miesiącu kalendarzowym
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Przelewy krajowe

miesięcznie
miesięcznie
zbiorczo za każdy
SMS wysłany przez
Bank

7.1 Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku ( z wyłączeniem przelewu
pomiędzy rachunkami własnymi):
złożone w placówce Banku

za przelew

3,00 zł

3,00 zł

złożone za pośrednictwem systemie bankowości elektronicznej IB i IB
za przelew
Plus
7.2 Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie ELIXIR:

1,00 zł

1,00 zł

w placówce Banku

za przelew

10,00 zł

10,00 zł

w Systemie IB

za przelew

1,00 zł

1,00 zł

w Systemie IB Plus

za przelew

1,00 zł

1,00 zł

7.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET

za przelew

30,00 zł

30,00 zł

7.4 Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie Expres
ELIXIR:Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie
Expres ELIXIR:
złożony w placówce Banku

za przelew

15,00 zł

15,00 zł

w Systemie IB

za przelew

5,00 zł

5,00 zł

w Systemie IB Plus

za przelew

5,00 zł

5,00 zł

złożone w placówce Banku

za przelew

10,00 zł

10,00 zł

w Systemie IB

za przelew

1,00 zł

1,00 zł

w Systemie IB Plus

za przelew

1,00 zł

1,00 zł

za przelew

30,00 zł

30,00 zł

za przelew

100,00 zł

100,00 zł

8.3.1. Polecenie Przelewu SEPA ( z banku zagranicznego w ramach EOG w
walucie EURO)
8.3.2 Polecenie przelewy z banków krajowych

za przelew

0,00 zł

0,00 zł

za przelew

10,00 zł

10,00 zł

8.3.3 Polecenie przelewy z banków zagranicznych w ramach EOG w innej
walucie niż EURO
8.3.4 Polecenie przelewy z banków zagranicznych spoza EOG

za przelew

20,00 zł

20,00 zł

za przelew

20,00 zł

20,00 zł

8.4. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta 3)
8.5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od
poleceń wypłaty 4),
8.6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na
zlecenie Klienta
9 Zlecenie stałe:
a) realizacja zlec. na rachunek prowadzony w BS

za zlecenie

8 Przelewy zagraniczne
8.1. Realizacja przelewów w trybie standardowym:
8.1.1. Polecenie Przelewu SEPA

8.1.2. Polecenie przelewy w walucie obcej / Polecenia Wyplaty (inne niż
polecenia przelewu SEPA) 2)
8.2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:
8.2.1 w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
8.3. Polecenia Przelewu otrzymane
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75 zł + koszty
75 zł + koszty
banków trzecich
banków trzecich
od transakcji
80,00 zł
80,00 zł
75 zł + koszty
banków trzecich

75 zł + koszty
banków trzecich

za zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

b) Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w innym banku

za zlecenie

1,00 zł

1,00 zł

Polecenie zapłaty:
Realizacja z rachunku Posiadacza na rachunek Wierzyciela

za zlecenie

1,00 zł

1,00 zł

Realizacja z rachunku Wierzsyciela na rachunek Posiadacza

za zlecenie

1,00 zł

1,00 zł

Wydanie blankietów czekowych

od jednego
blankietu

1,00 zł

1,00 zł

od transakcji
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Karty debetowe: VISA Business Debetowa, MasterCard Business
Debetowa Paypass
12.1.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

12.1.2 Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

15,00 zł

15,00 zł

12.2.1 Użytkowanie karty: VISA Business Debetowa

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

12.2.2 Użytkowanie karty: MasterCard Business Debetowa Paypas

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

12.3 Transakcje bezgotówkowe 9)
12.4 Transakcje gotówkowe:

we wskazanych bankomatach BS, Grupy BPS i innych banków krajowych od transakcji
i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 6)
w innych bankomatach i terminalach POS w kraju
od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

w bankomatach i terminalach POS akceptujących kartę za granicą 9)
12.5 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

od transakcji
jednorazowo

15,00 zł
1 000,00 zł

15,00 zł
1 000,00 zł

12.6 Sprawdzanie salda w bankomacie 7)

od transakcji

3,00 zł

3,00 zł

za wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

b) za każdy kolejny wyciąg w danym miesiącu

za wyciąg

5,00 zł

5,00 zł

c) za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na żądanie Klienta

za wyciąg

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł
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Wyciąg z rachunku bankowego:Wyciąg z rachunku bankowego:

13.1 przekazywane drogą pocztową listem zwykłym:
a) za pierwszy wyciąg w danym miesiącu

13.2 odbierane w oddziale
a) za pierwszy wyciąg przygotowany w danym miesiącu
b) za każdy kolejny wyciąg przygotowany w danym miesiącu
c) za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na żądanie Klienta

5,00 zł

5,00 zł

za dokument

0,00 zł

0,00 zł

za dokument

50,00 zł

50,00 zł

15

Udzielenie pisemnej informacji potwierdzającej posiadanie rachunku
bankowego
Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta

za dokument

80,00 zł

80,00 zł

16

Zmiana karty wzorów podpisów

za dokument

20,00 zł

20,00 zł

17

Sporządzenie duplikatu umowy do rachunku

za dokument

5,00 zł

5,00 zł

18

Przyjęcie pełnomocnictwa na rzecz innego banku lub instytucji

jednorazowo

20,00 zł

20,00 zł

19

Wysłanie upomnienia/wezwania o zaleglości wobec Banku

25,00 zł

25,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

20

Opłata za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie

za wezwanie
jednorazowo
za dokonaną
zmianę

21

Wydanie informacji o rachunkach bankowych
firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na
podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku

za dokument

200,00 zł

200,00 zł

13.3 przekazywane drogą elektroniczną w formacie pdf - za każdy wyciąg
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1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 000 zł lub 500 eur należy awizować, co najmniej 1 dzień przed
dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej
5 000 zł lub 500 eur. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w
wysokości 0,2% kwoty awizowanej.
2) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.5, w przypadku opcji
kosztowej „OUR”.
3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
4) skreślony,
5) skreślony,
6) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
7) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
8) Na życzenie Klienta.
9) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja
Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych
niż waluta rachunku bankowego.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl. - dla klientów
instytucjonalnych
Rozdział II b
Rachunki bieżące i pomocniczych przedsiębiorstw, przedsiębiorców
indywidualnych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz
Obowiązują
gospodarstw domowych, instytucji samorządowych i instytucji finansowych.
ca stawka
Tryb
pobierania

rachunki
bieżące i
pomocnicze

Otwarcie rachunkuOtwarcie rachunkuOtwarcie rachunkuOtwarcie rachunku
a) bieżącego

jednorazowo

20,00 zł

b) pomocniczego

jednorazowo

15,00 zł

Prowadzenie rachunku Prowadzenie rachunku Prowadzenie rachunku Prowadzenie
rachunku
2.1 bieżącego

miesięcznie

25,00 zł

2.2 pomocniczego

miesięcznie

15,00 zł

Rodzaj usług (czynności)

L.p.
1

2

2.3 rachunki dla następujących jednostek:

3

• ochotniczych straży pożarnych,
• wspólnot mieszkaniowych, w których jest wyodrębnionych lub nie wyodrębnionych 5
lokali lub mniej,
• parafii
Likwidacja rachunku

4

Wpłaty i wypłaty gotówkowe.

4.1. Wpłata gotówkowa w placówce Banku
4.2. Wypłata gotówkowa z rachunku w placówce Banku do kwoty mniejszej lub równej
10.000,00 zł 1)
Wypłata gotówkowa z rachunku w placówce Banku powyżej kwoty 10.000,00 1)
5 Opłata za powiadomienie SMS o zdarzeniu na rachunku

miesięcznie
5,00 zł
jednorazowo
za wpłaty
za wypłaty

20,00 zł
0 zł.
5 zł.

za wypłaty

0,01 zł

- do 10 powiadomień w miesiącu kalendarzowym

miesięcznie

0,00 zł

- od 11-tego powiadomienia i więcej w miesiącu kalendarzowym

miesięcznie
zbiorczo za
każdy SMS
wysłany przez
Bank
miesięcznie

0,50 zł

za przelew

3,00 zł

7.2 Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie ELIXIR:
w placówce Banku

za przelew

10,00 zł

7.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku

za przelew

30,00 zł

7.4 Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie Expres ELIXIR zlożony za przelew
w placówce Banku
8 Przelewy zagraniczne

15,00 zł

6 Telefoniczna usługa na hasło Bankofon

0,00 zł

7 Przelewy krajowe
7.1 Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku ( z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami
własnymi):

złożone w placówce Banku

8.1. Realizacja przelewów w trybie standardowym:
8.1.1. Polecenie Przelewu SEPA
złożone w placówce Banku

za przelew

10,00 zł

8.1.2. Polecenie przelewy w walucie obcej / Polecenia Wypłaty (inne niż polecenia przelewu
SEPA) 2)
8.2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:

za przelew

30,00 zł

8.2.1. w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”

od transakcji

8.3. Polecenia Przelewu otrzymane
8.3.1. Polecenie Przelewu SEPA ( z banku zagranicznego w ramach EOG w walucie EURO)

za przelew

100,00 zł
0,00 zł

8.3.2 Polecenie przelewy z banków krajowych

za przelew

10,00 zł

8.3.3 Polecenie przelewy z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż EURO

za przelew

20,00 zł

8.3.4 Polecenie przelewy z banków zagranicznych spoza EOG

za przelew

20,00 zł

8.4. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
Klienta 3)

za zlecenie

75 zł + koszty
banków
trzecich

8.5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty 4) od transakcji
8.6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta

9 Zlecenie stałe:Zlecenie stałe:
a) realizacja zlec. na rachunek prowadzony w BS

80,00 zł

od transakcji 75 zł + koszty
banków
trzecich

za zlecenie

0,00 zł

za zlecenie

3,00 zł

za zlecenie

1,00 zł

od jednego
blankietu

1,00 zł

12 Wyciąg z rachunku bankowego:
12.1 przekazywane drogą pocztową listem zwykłym:
a) sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu -odbierany osobiście

za wyciąg

0,00 zł

b) sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu wysłany pocztą 6)

za wyciąg

5,00 zł

za wyciąg

5,00 zł

a) za pierwszy wyciąg przygotowany w danym miesiącu

za wyciąg

0,00 zł

b) za każdy kolejny wyciąg przygotowany w danym miesiącu

za wyciąg

5,00 zł

c) za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na żądanie Klienta

za wyciąg

5,00 zł

za wyciąg

0,00 zł

b) Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w innym banku
10 Polecenie zapłaty:Polecenie zapłaty:
Realizacja z rachunku Posiadacza
11 Wydanie blankietów czekowych

c) za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na żądanie Klienta
12.2 odbierane w oddziale

12.3 przekazywane drogą elektroniczną - za każdy wyciąg
13 Udzielenie pisemnej informacji potwierdzającej posiadanie rachunku bankowego

za dokument

50,00 zł

14 Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta

za dokument

80,00 zł

15 Zmiana karty wzorów podpisów

za dokument

20,00 zł

16 Sporządzenie duplikatu umowy do rachunku

za dokument

5,00 zł

17 Przyjęcie pełnomocnictwa na rzecz innego banku lub instytucji

jednorazowo

20,00 zł

18 Wysłanie upomnienia/wezwania o zaległości wobec Banku
19 Opłata za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie
Wydanie informacji o rachunkach bankowych
20 firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na
podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku

za wezwanie
za dokonaną
zmianę

25,00 zł

za dokument

200,00 zł

30,00 zł

1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 000 zł lub 500 eur należy awizować, co najmniej 1 dzień
2) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.5, w
3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
4) skreślony.
5) skreślony.
6) Na życzenie Klienta.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział III a Rachunki osobiste
Stawka Obowiązująca

L.p.

Rodzaj usług (czynności)
Tryb
Pobierania

talentKonto

iKonto

maxKonto

Konto
rodzinne

Podstawowy
Rachunek Platniczy

1

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2

Oplata za prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

0,00 zł.

9,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3.

Elektroniczne kanały dostępu:
wydanie dostępu do systemu IB

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

miesięcznie
zbiorczo za każdy
SMS wysłany przez
Bank

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- do 10 powiadomień w miesiącu kalendarzowym

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- od 11-tego powiadomienia i więcej w miesiącu kalendarzowym

miesięcznie
zbiorczo za każdy
SMS wysłany przez
Bank
miesięcznie

0,00 zł.

0,50 zł

0,50 zł

0,00 zł

0,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Wpłata gotówkowa

za wpłatę

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

wypłaty gotówkowe

za wypłatę

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

złożone w placówce Banku

za przelew

0,00 zł

3,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

3,00 zł

w Systemie IB

za przelew

0,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

za przelew

0,00 zł.

8,00 zł

4,00 zł

0,00 zł 0 zł 12) 8 zl

3.1. System IB:

3.2. SMS Banking:

3.3. Telefoniczna usługa na hasło Bankofon 2)
4.

Wpłaty i wypłaty

5. Przelewy krajowe
5.1. Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku ( z wyłączeniem przelewu pomiędzy
rachunkami własnymi):

5.2. Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie ELIXIR:
w placówce Banku

w Systemie IB

0,00 zł 0 zł 12) 1 zl
30,00 zł brak usługi
30,00 zł

za przelew

0,00 zł 0 zł 13) 1 zl

za przelew

0,00 zł.

30,00 zł

w placówce Banku

za przelew

0,00 zł.

12,00 zł

6,00 zł brak usługi

0 zł 12) 12 zl

w Systemie IB

za przelew

0,00 zł.

5,00 zł

5,00 zł brak usługi

0 zł 12) 5 zl

za przelew
za przelew

0,00 zł.

8,00 zł

4,00 zł brak usługi

w Systemie IB
za przelew
6.1.2. Polecenie przelewy w walucie obcej / Polecenia Wyplaty (inne niż polecenia za przelew

0,00 zł
30,00 zł

1,00 zł
30,00 zł

za przelew

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł brak uslugi

100,00 zł

za przelew

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł brak uslugi

0,00 zł

za przelew

0,00 zł.

10,00 zł

10,00 zł brak uslugi

10,00 zł

6.3.3 Polecenie przelewy z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie za przelew
niż EURO
6.3.4 Polecenie przelewy z banków zagranicznych spoza EOG
za przelew

0,00 zł.

20,00 zł

20,00 zł brak usługi

20,00 zł

0,00 zł.

20,00 zł

20,00 zł brak usługi

20,00 zł

5.3. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku

0 zł 13) 1 zl

5.4. Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie Expres

ELIXIR

6.

Przelewy zagraniczne

6.1. Realizacja przelewów w trybie standardowym: (wychodzące)
6.1.1 Polecenie Przelewu SEPA
złożone w placówce Banku

1,00 zł
0,00 zł
30,00 zł brak uslugi

0 zł 12) 8 zl
0 zł 12) 1 zl
30,00 zł

4)

przelewu SEPA)
6.2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:
6.2.1. w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
6.3. Polecenia Przelewu otrzymane
6.3.1. Polecenie Przelewu SEPA ( z banku zagranicznego w ramach EOG w
walucie EURO)
6.3.2. Polecenie przelewy z banków krajowych

6.4. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta

za zlecenie

6.5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od
od transakcji
poleceń wypłaty
6.6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie od transakcji
Klienta
7

8.

9

75 zł + koszty banków 75 zł + koszty 75 zł + koszty brak uslugi
trzecich
banków
banków
trzecich
trzecich
80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł brak uslugi
75 zł + koszty banków 75 zł + koszty
trzecich
banków
trzecich

75 zł + koszty
banków
trzecich

brak uslugi

75 zł + koszty
banków trzecich
80,00 zł
75 zł + koszty
banków trzecich

Zlecenie stałe:
a) realizacja zlec. na rachunek prowadzony w BS

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

b) Realizacja zlecenia stałego

za zlecenie

0 zł.

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

0 zł

Realizacja z rachunku Posiadacza

za zlecenie

0,00 zł.

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

Wydanie blankietów czekowych

od jednego
blankietu

0,00 zł.

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

0 zł

12)

1 zl

Polecenie zapłaty:Polecenie zapłaty:Polecenie zapłaty:Polecenie zapłaty:

10. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, MasterCard
Paypass
10.1. Wydanie/ wznowienie karty debetowej

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10.1.2 Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

0,00 zł.

15,00 zł

15,00 zł

0,00 zł

15,00 zł

10.2. Użytkowanie karty:

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10.2.1 Użytkowanie karty:VISA Classic Debetowa

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10.2.2 Użytkowanie karty:VISA PayWave, MasterCard Paypass

0,00 zł.

0,00 zł

0,00 zł brak usługi

0,00 zł

10.2.3 Używanie naklejki zbliżeniowej Visa payWave

miesięcznie

0,00 zł.

0,00 zł

0,00 zł brak usługi

10.3. Krajowe i Transgraniczne Transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej
do płatności bezgotówkowych

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł.

5,00 zł

5,00 zł

od transakcji

0,00 zł.

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

od transakcji

0,00 zł.

6,00 zł

6,00 zł

0,00 zł

6,00 zł

10.5. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

jednorazowo

0,00 zł.

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

10.6. Sprawdzanie salda w bankomacie 9)
11 Wyciąg z rachunku bankowego:

od transakcji

0,00 zł.

3,00 zł

3,00 zł

0,00 zł

3,00 zł

11.1. wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy

za wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

11.3. sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu wysłany pocztą 10)

za wyciąg

0,00 zł.

4,00 zł

4,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

11.4. sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji
przekazu 10)
12 Udzielenie pisemnej informacji potwierdzającej posiadanie rachunku
bankowego
13 Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta

za dokument

0,00 zł.

3,00 zł

3,00 zł

0,00 zł

3,00 zł

za dokument

0,00 zł.

50,00 zł

50,00 zł

0,00 zł

50,00 zł

za dokument

0,00 zł.

80,00 zł

80,00 zł

0,00 zł

80,00 zł

za dokument

0,00 zł.

20,00 zł

20,00

0,00

20,00

15

Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Przepisanie rachunku w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby

za dokument

0,00 zł.

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

16

Dokonanie blokady środków na rachunku

za dokument

0,00 zł.

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

20,00 zł

brak usługi

10.4. Transakcje gotówkowe:
we wskazanych bankomatach BS, Grupy BPS i innych banków krajowych i
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami

8)

w innych bankomatach w krajuw innych bankomatach w krajuw innych
bankomatach w kraju
płatności gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju
Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych

14

0,00
zł zł 14) 5 zl0 zł 14) 5 zl
0 zł 14)
5 zl0

17

Sporządzenie duplikatu umowy do rachunku

za dokument

0,00 zł.

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

20,00 zł

18

Przyjęcie pełnomocnictwa na rzecz innego banku lub instytucji

jednorazowo

0,00 zł.

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

20,00 zł

19

Dokonanie likwidacji rachunku

jednorazowo
za dokonaną
zmianę

0,00 zł.

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł.

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

20

Opłata za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie

1)

Opłata za prowadzenie konta pobierana jest „z dołu” ostatniego dnia roboczego miesiąca. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte.

2)

Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.

3)

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 000 zł lub 500 eur należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową
prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyzszającej 5 000 zł lub 500 eur. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości
0,2% kwoty awizowanej.

4)

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”

5)

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

6)
7)

skreślony

8)
9)

Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.

10)

Na życzenie Klienta.

11)

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w
przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.

12)

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w
pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera
opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.

13)

14)

skreślony

transakcje płatnicze w ilości 5 sztuk miesięcznie, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z
Taryfą Opłat i Prowizji.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki za pomocą
bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie
nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfa Opłat i Prowizji.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział IV
Rachunki bieżące dla rolników indywidualnych
Rodzaj usług (czynności)

L.p.
1

Otwarcie rachunku bieżącego

2
3

Prowadzenie rachunku
Likwidacja rachunku

4

Wpłaty i wypłaty gotówkowe.

4.1 Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w BS
4.2.1 Wypłata gotówkowa z rachunku w placówce Banku do kwoty mniejszej lub rownej
10.000,00 zł 1)
4.2.2 Wypłata gotówkowa z rachunku w placówce Banku powyżej kwoty 10.000,00 1)

Stawka obowiązująca

jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo

Bez opłat

za wpłatę
za wypłaty

Bez opłat

10,00 zł
20,00 zł

0,00 zł

za wypłaty

0,25%
min 3,00 zł

za przelew
za wypłatę

10,00 zł

4.3
Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta:
a) w formie bezgotówkowej, jako przelew na rachunek innego banku
b) w formie wypłaty gotówkowej w kasie

0,2%
min 10,00zł

UWAGA: za wpływy bieżące uważa się wpływy z tytułu wpłaty gotówkowej i przelewów
przychodzących z innych banków na dowolny rachunek klienta prowadzony w BS

5

Opłata za powiadomienie SMS o zdarzeniu na rachunku
- do 10 powiadomień w miesiącu kalendarzowym

miesięcznie

0,00 zł
0,50 zł

6

Telefoniczna usługa na hasło Bankofon

miesięcznie
zbiorczo za
każdy SMS
wysłany przez
Bank
miesięcznie

7

Przelewy krajowe
Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku ( z wyłączeniem przelewu pomiędzy
rachunkami własnymi):
złożone w placówce Banku

za przelew

3,00 zł

Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie ELIXIR
złożone w placówce Banku

za przelew

10,00 zł

7.3

Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku

za przelew

30,00 zł

7.4

Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie Expres ELIXIR
złożone w placówce Banku
Przelewy zagraniczne i walutowe

za przelew

15,00 zł

za przelew

10,00 zł

8.1.2. Polecenie przelewy w walucie obcej / Polecenia Wyplaty (inne niż polecenia
przelewu SEPA) 2)
8.2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:

za przelew

30,00 zł

8.2.1. w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”

od transakcji

- od 11-tego powiadomienia i więcej w miesiącu kalendarzowym

7.1

7.2

8

0,00 zł

8.1. Realizacja przelewów w trybie standardowym:
8.1.1. Polecenie Przelewu SEPA
złożone w placówce Banku

8.3. Polecenia Przelewu otrzymane
8.3.1. Polecenie Przelewu SEPA ( z banku zagranicznego w ramach EOG w walucie
EURO)
8.3.2 Polecenie przelewy z banków krajowych
8.3.3 Polecenie przelewy z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż
EURO

100,00 zł

za przelew

0,00 zł

za przelew

10,00 zł

za przelew

20,00 zł

8.3.4 Polecenie przelewy z banków zagranicznych spoza EOG
8.4.
8.5.
86.
9

10

11

za przelew

Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie za zlecenie
Klienta 3)
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń
od transakcji
wypłaty 4)
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji

75 zł + koszty
banków trzecich

Zlecenie stałe:Zlecenie stałe:Zlecenie stałe:
a) rejestracja zlecenia stałego

za zlecenie

0,00 zł

b) realizacja zlec. na rachunek prowadzony w BS

za zlecenie

0,00 zł

c) Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w innym banku

za zlecenie

3,00 zł

Polecenie zapłaty:Polecenie zapłaty:Polecenie zapłaty:
Rejestracja polecenia zapłaty

za zlecenie

0,00 zł

Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty

za zlecenie

4,00 zł

Realizacja z rachunku Posiadacza

za zlecenie

1,00 zł

Wyciąg z rachunku bankowego:Wyciąg z rachunku bankowego:
a) sporządzenie wyciągu raz w miesiącu - odbieranego osobiście lub wysyłanego na
wskazany adres listem zwykłum
za wyciąg
b) sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu -odbierany osobiście
za wyciąg
c) sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu -wysyłanego na wskazany adres za wyciąg
listem zwykłym 6)
d) sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
za wyciąg
e) sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu

za dokument

12
13

20,00 zł
75 zł + koszty
banków trzecich
80,00 zł

Udzielenie pisemnej informacji potwierdzającej posiadanie rachunku bankowego
za dokument
Za wydanie na wniosek klienta posiadającego konto w tutejszym banku opinii o jego
sytuacji płatniczej zawierającej informacje poszerzone o dane bieżące i zaszłościach
na rachunku bieżącym
za dokument

Bez opłat
Bez opłat
4,00 zł
5,00 zł
3,00 zł
50,00 zł
80,00 zł

14

Za sporządzenie duplikatu umowy rachunku rolniczego

za dokument

5,00 zł

15

Zmiana karty wzorów podpisu
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu
pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem

za kartę
za
pełnomocnictw

20,00 zł

16
17

Dokonanie blokady środków na rachunku rolniczym na rzecz innego banku

za dokument

30,00 zł

18

Przyjęcie pełnomocnictwa na rzecz innego banku lub instytucji`

50,00 zł

19

Opłata za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie

za dokument
za dokonaną
zmianę

Bez opłat

30,00 zł

1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 000 zł lub 500 eurnależy awizować, co najmniej 1
dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości
0,2% od kwoty przewyzszającej 5 000 zł lub 500 eur. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej
w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej.
2) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.5,
w przypadku opcji kosztowej „OUR”.
3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
4) skreślony,
5) skreślony,
6) Na życzenie Klienta.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział V
Rachunki płatne na każde żądanie dla osób
indywidualnych
Rodzaj usług (czynności)

L.p.

Otwarcie rachunku

Rachunki
Rachunki
oszczędnościowe
walutowe
A'vista Tryb
typu: POL-Efekt,
Pobierania potwierdzony NOVUM(wycofane
książeczkąA'vis z oferty Banku),
ta Kaskada
jednorazowo
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Wydanie książeczki

za książeczkę

0,00 zł

Prowadzenie rachunku
Elektroniczne kanały dostępu:

miesięcznie

0,00 zł

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie

1

Stawka obowiązująca

2
-

-

3
4.
4.1.

System IB:
dostęp do systemu

jednorazowo

Opłata za korzystanie z systemu Internet Banking

miesięcznie

wydanie lub wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS

jednorazowo

wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS
4.2.

- od 11-tego powiadomienia i więcej w miesiącu kalendarzowym

5.

1,00 zł

50,00 zł
50,00 zł
usługa dostępna w powiązaniu
z ROR

brak usługi

brak usługi

0,00 zł

0,00 zł

brak usługi

0,00 zł

0,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

SMS Banking:
- do 10 powiadomień w miesiącu kalendarzowym

4.3.

1,00 zł

Telefoniczna usługa na hasło Bankofon

miesięcznie
miesięcznie
zbiorczo za
każdy SMS
wysłany
przez Bank

brak usługi

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za wpłatę

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

od kwoty

0,00 zł

0,00 zł

od kwoty

0,00 zł

0,00 zł
0,25%
min 5,00 zł

-

-

Wpłaty i wypłaty
Wpłata na rachunek
Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego

7

5.
5.1.

a) pierwsza wypłata
b) kolejne wypłaty 3)b) kolejne wypłaty 3)b) kolejne wypłaty 3)b) kolejne wypłaty
3)b) kolejne wypłaty 3)
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na/z książeczek dokonanych w innych bankach
krajowych, oraz w Urzędach p.p.u.p. Poczta Polska w ramach zastępczej obsługi
obrotu oszczędnościowego-zgodnie z zawartymi umowami o zastępczej obsłudze
obrotu oszczędnościowego

Zgodnie z
zawartymi
umowami

0,00 zł

Przelewy krajowe
Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku ( z wyłączeniem przelewu pomiędzy
rachunkami własnymi):
złożone w placówce Banku złożone w placówce Banku złożone w
placówce Banku złożone w placówce Banku złożone w placówce

za przelew

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Banku
za przelew

brak usługi

0,00 zł

0,00 zł

w placówce Banku

za przelew

brak usługi

8,00 zł

8,00 zł

w Systemie IB

za przelew

brak usługi

1,00 zł

1,00 zł

5.3.

Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku

za przelew

brak usługi

30,00 zł

30,00 zł

5.4.

Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie Expres ELIXIR:
złożony w placówce Banku

za przelew

brak usługi

12,00 zł

12,00 zł

w Systemie IB

za przelew

brak usługi

5,00 zł

5,00 zł

w Systemie IB
5.2.

6.

Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie ELIXIR:

Przelewy zagraniczne i walutowe

6.1.

Realizacja przelewów w trybie standardowym: (wychodzące)

6.1.1. Polecenie Przelewu SEPA
złożone w placówce Banku
w Systemie IB

za przelew

brak usługi

8,00 zł

za przelew

8,00 zł

za przelew

1,00 zł

1,00 zł

za przelew

brak usługi

30,00 zł

30,00 zł

6.2.1. w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
6.3. Polecenia Przelewu otrzymane

za przelew

brak usługi

100,00 zł

100,00 zł

6.3.1. Polecenie Przelewu SEPA ( z banku zagranicznego w ramach EOG w walucie
EURO)
Polecenie przelewy z banków krajowych

za przelew

brak usługi

0,00 zł

0,00 zł

za przelew

brak usługi

10,00 zł

10,00 zł

Polecenie przelewy z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż
EURO
6.3.3. Polecenie przelewy z banków zagranicznych spoza EOG

za przelew

20,00 zł

20,00 zł

6.1.2. Polecenie przelewy w walucie obcej / Polecenia Wyplaty (inne niż polecenia
4)

6.2.

przelewu SEPA)
Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:

za przelew

brak usługi

6.4.

Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta 5)

za zlecenie

brak usługi

6.5.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń
wypłaty
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie
Klienta

od transakcji

6.7.

7

8

11

12
13

20,00 zł
75 zł +
koszty
banków
trzecich
80,00 zł

80,00 zł

od transakcji brak usługi

75 zł + koszty
banków trzecich

75 zł +
koszty
banków
trzecich

Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych A'VISTA
a) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki

za wniosek

7,00 zł

-

-

b) umorzenie utraconej książeczki

za umorzenie

7,00 zł

-

-

c) wystawienie nowej książeczki zamiast książeczki zniszczonej lub utraconej
Za przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

za książeczkę

7,00 zł

-

-

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

a) przyjęcie zmiany dyspozycji

od dyspozycji

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

5,00 zł

5,00 zł.

3,00 zł

3,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

od dyspozycji

9

10

20,00 zł
75 zł + koszty
banków trzecich

Dokonanie likwidacji rachunku/książeczki
od dyspozycji
Przepisanie rachunku/książeczki w związku z przelaniem praw na inną osobę
(cesja)
od dyspozycji
Wyciąg z rachunku bankowego:Wyciąg z rachunku bankowego:Wyciąg z rachunku
bankowego:
a) sporządzenie wyciągu raz w miesiącu - odbieranego osobiście lub wysyłanego
na wskazany adres listem zwykłym
za wyciąg
b) sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu -odbierany osobiście
c) sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu -wysyłanego na wskazany
adres listem

za wyciąg

d) sporządzenie odpisu wyciągu bankowego

za wyciąg

e) sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu

za dokument

Udzielenie pisemnej informacji potwierdzającej posiadanie rachunku bankowego

za dokument

Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta

za dokument

Opłata za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie

za dokonaną
zmianę

30,00 zł
14

15. Karty debetowe EURO
15.1. Wydanie/ wznowienie karty debetowej
15.1.2 Wydanie duplikatu karty
15.2. Opłata za obsługę karty: debetowej EURO
15.3 Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą 6)Transakcje oraz inne
dyspozycje realizowane kartą 6)
15.3.1 Krajowe i Transgraniczne Transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych
15.3.2 Transakcje gotówkowe:

jednorazowo

brak usługi

brak usługi

0,00 zł

jednorazowo

brak usługi

brak usługi

15,00 zł

brak usługi

brak usługi

4,00 zł

od transakcji brak usługi
brak usługi

brak usługi
brak usługi

0,00 zł

we wskazanych bankomatach BS, Grupy BPS i innych banków krajowych i

od transakcji brak usługi

0,00 zł

7)

terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami we wskazanych bankomatach
BS, Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi

brak usługi

7)

umowami
w innych bankomatach w krajuw innych bankomatach w kraju

od transakcji brak usługi

płatności gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju

od transakcji brak usługi

Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych
15.4. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
7)

15.5. Sprawdzanie salda w bankomacie Sprawdzanie salda w bankomacie

7)

brak usługi

od transakcji
jednorazowo brak usługi
od transakcji brak usługi

15.6. Ponowne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta

od transakcji brak usługi

15.7. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

jednorazowo

brak usługi
brak usługi
brak usługi
brak usługi
brak usługi
brak usługi

5,00 zł
5,00 zł

6,00 zł
1 000 zł
3,00 zł
8,00 zł
0,00 zł

brak usługi

brak usługi

1)

wykreślony

2)

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 000 zł lub 500 eur należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od
nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej 5 000 zł lub 500 eur. W przypadku
awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej.

3)

Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt. 5.b)

4)

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”.

5)

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

6)

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu
kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.

7)

Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział VI
Rachunki płatne na każde żądanie (a'vista) dla Rad
Rodziców, Kas Zapomogowo Pożyczkowych i innych
Jednostek Organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej

Rodzaj Usług (czynności)

L.p.

Tryb
Pobierania

1

Otwarcie rachunku

miesięcznie

2
3.

Prowadzenie rachunku
Elektroniczne kanały dostępu:

miesięcznie

3.1.

3.2

3.3

4.

5.
5.1.

5.2.

Stawka obowiązująca
0,00 zł
10,00 zł

1)

System IB Plus:
dostęp do systemu

jednorazowo

0,00 zł

opłata za wydanie Tokena

jednorazowo

120,00 zł

opłata za korzystanie z systemu IB Plus

miesięcznie

30,00 zł

- do 10 powiadomień w miesiącu kalendarzowym

miesięcznie

0,00 zł

- od 11-tego powiadomienia i więcej w miesiącu kalendarzowym

miesięcznie
zbiorczo za
każdy SMS
wysłany przez
Bank

0,50 zł

SMS Banking:

Wpłaty i wypłaty 1)
Wpłata gotówkowa

za wpłatę

0,3% min 3,00 zł

1)

wypłaty gotówkowe 2)

za wypłatę

0,3% min 3,00 zł

1)

Przelewy krajowe
Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku ( z wyłączeniem przelewu pomiędzy
rachunkami własnymi):
złożone w placówce Banku

za przelew

3,00 zł

w Systemie IB i IB Plus

za przelew

1,00 zł

w placówce Banku

za przelew

8,00 zł

Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR:
w Systemie IB Plus

za przelew

2,00 zł

5.3.

Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku

za przelew

30,00 zł

5.4.

Przelew zewnętrzny w systemie Expres ELIXIR:Przelew zewnętrzny w systemie
Expres ELIXIR:Przelew zewnętrzny w systemie Expres ELIXIR:
w placówce Banku

za przelew

12,00 zł

w Systemie IB Plus

za przelew

5,00 zł

złożone w placówce Banku

za przelew

8,00 zł

w Systemie IB

za przelew

2,00 zł

za przelew

30,00 zł

za przelew

100,00 zł

6.
6.1.

Przelewy zagraniczne i walutowe
Realizacja przelewów w trybie standardowym: (wychodzące)

6.1.2 Polecenie Przelewu SEPA

6.1.3. Polecenie przelewy w walucie obcej / Polecenia Wyplaty (inne niż polecenia
3

przelewu SEPA) )Polecenie przelewy w walucie obcej / Polecenia Wyplaty (inne niż
3

polecenia przelewu SEPA) )Polecenie przelewy w walucie obcej / Polecenia
Wyplaty (inne niż polecenia przelewu SEPA)
6.2.

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:

6.2.1. w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
6.3.

3)

Polecenia Przelewu otrzymane

6.3.1 Polecenie Przelewu SEPA ( z banku zagranicznego w ramach EOG w walucie
EURO) Polecenie Przelewu SEPA ( z banku zagranicznego w ramach EOG w
walucie EURO)
6.3.2 Polecenie przelewy z banków krajowych

za przelew

0,00 zł

za przelew

10,00 zł

6.3.3 Polecenie przelewy z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż
EURO
6.3.4 Polecenie przelewy z banków zagranicznych spoza EOG

za przelew

20,00 zł

za przelew

20,00 zł

6.4.
6.5.
6.6

Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie za zlecenie
Klienta 4)
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń
od transakcji
wypłaty 5)
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji
za czek

75 zł + koszty banków
trzecich
1,00 zł

za czek

10,00 zł

jednorazowo

20,00 zł

7

Wydanie blankietów czekowych - od jednego blankietu

8

Potwierdzenie czeku -od każdego czeku

9

Dokonanie likwidacji rachunku

10

Wyciąg z rachunku bankowego:Wyciąg z rachunku bankowego:
a) sporządzenie wyciągu raz w miesiącu - odbieranego osobiście lub wysyłanego na
wskazany adres listem zwykłym
za wyciąg
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75 zł + koszty banków
trzecich
80,00 zł

0,00 zł

b) sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu -odbierany osobiście
c) sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu -wysyłanego na wskazany
adres listem zwykłym
d) sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu

za wyciąg
za wyciąg

0,00 zł

za dokument

3,00 zł

e) sporządzenie odpisu wyciągu bankowego

za wyciąg

5,00 zł

4,00 zł

Za sporządzenie odpisu obrotów (historia operacji bankowych)
za dokument

5,00 zł

b) za okres do 3 miesięcy

za dokument

10,00 zł

c) powyżej 3 miesięcy -za każdy rozpoczęty miesiąc

za dokument

5,00 zł

Udzielenie pisemnej informacji potwierdzającej posiadanie rachunku bankowego
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii , zaświadczeń, informacji
potwierdzającej posiadanie rachunku bankowego.

za dokument

50,00 zł

14

Za sporządzenie duplikatu umowy rachunku bieżącego/pomocniczego

za dokument

5,00 zł

15

Zmiana karty wzorów podpisów

za kartę

20,00 zł

16

Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych

a) za okres do 1 miesiąca

12
13

za dokument

80,00 zł

30,00 zł

1) nie dotyczy klientów, których jednostka nadrzędna posiada rachunek w Banku zgodnie z Rozdziałem I
2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem
wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyzszającej 5 000
zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości
0,2% kwoty awizowanej.
3) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.5, w przypadku
opcji kosztowej „OUR”.
4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
5) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych
stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział VII
Rachunki Lokat Terminowych
L.p.
1

Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku lokaty terminowejOtwarcie rachunku lokaty terminowej

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

Prowadzenie rachunku lokaty terminowejProwadzenie rachunku lokaty terminowej
Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowejWpłata gotówkowa na rachunek
lokaty terminowej
Wypłata środków z zlikwidowanej lokaty terminowej 1)Wypłata środków z
zlikwidowanej lokaty terminowej 1)
Przeksięgowanie z rachunku bieżącego, pomocniczego lub ROR określonej kwoty
środków, na rachunek lokaty terminowej
Wyciąg z rachunku lokaty terminowej -na życzenie klienta:Wyciąg z rachunku lokaty
terminowej -na życzenie klienta:
a) sporządzenie wyciągu raz w miesiącu - odbieranego osobiście lub wysyłanego na
wskazany adres listem zwykłym
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Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat

b) sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu -odbierany osobiście
c) sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu -wysyłanego na wskazany adres
listem zwykłym

3,00 zł

d) sporządzenie odpisu wyciągu

5,00 zł

e) sporzadzenie odpisu załącznika do wyciągu

3,00 zł

Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu lokaty i jej wysokości
Przepisanie lokaty w związku z przepisaniem praw na rzecz innej osoby (cesja)
Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci

50,00 zł

a) przyjęcie zmiany dyspozycji

20,00 zł

Sporzadzenie duplikatu umowy lokaty terminowej
Likwidacja rachunku lokaty terminowej (od każdego wkładu) UWAGA: opłat nie pobiera

5,00 zł

się w przypadku lokat założonych na okres do 1 mies.

12

Stawka obowiązująca

4,00 zł

30,00 zł
20,00 zł

10,00 zł

Czynności związane z obsługą książeczek
a) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki

7,00 zł

b) umorzenie utraconej książeczki

7,00 zł

c) wystawienie nowej książeczki zamiast książeczki zniszczonej lub utraconej
Opłata za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie

30,00 zł

7,00 zł

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział VIII
CZYNNOŚCI KASOWE
Rodzaj usług (czynności)

L.p.
1.1

1.2
2

3

a) z paskiem kodowym

0,50% min. 3,50 zł

b) złożone na obowiązującym wzorcu „przelewy/wpłaty gotówkowej"

0,50 % min. 6,00 zł

c) wypełnione przez pracownika banku zgodnie z dyspozycją Klienta

0,50 % min. 10,00 zł

d) realizowane w systemie Expres ELIXIRd) realizowane w systemie Expres ELIXIR
Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym w formie
bilonu niesortowanego - od kwoty
Pozostałe wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym:

6

b) gaz z paskiem kodowym
c) darowizna na ratowanie zdrowia i życia, oraz na cele charytatywne związane z likwidacją
klęsk żywiołowych
Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez Bank dokonywane przez osoby niebędące ich posiadaczami

3,50 zł

Wypłaty gotówkowe (czekiem) z tytułu zastępczej obsługi kasowej
Wypłaty kasowe dla osób nie posiadających rachunków w naszym banku lub Oddziale
(zlecenia do wypłaty)

Bez opłat

Bez opłat
0,50% min. 3,00 zł
3,00 zł

a) z tytułu -zwrot środków rachunek zamknięty

Bez opłat

b) z tytułu -przekaz internetowy

Bez opłat

c) z pozostałych tytułów
Przesłanie za pomocą FAX-u potwierdzenia wykonania przelewu/wpłaty gotówkowej na
wskazany przez klienta nr.

8

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

7

2,00% min. 10,0 zł

3,50 zł

b) na rachunki podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych
5

0,50 % min. 15,00 zł

a) energia elektryczna z paskiem kodowym

a) na rachunki osób fizycznych
4

Stawka obowiązująca

Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym

0,7% min 5,00 zł
5,00 zł
Bez opłat
0,10% od wymienianej
wartości nie mniej niż 5
zł.
3,00 zł

9

Odpis dokumentu kasowego

10

Zastrzeżenie (np..dowodu osobistego itp..) w systemie MIG-DZ

50,00 zł

11

Przechowanie depozytu

50,00 zł

Rozdział IX a

Kredyty
Stawka
Obowiązująca

Rodzaj usług (czynności)

L.p

Kredyt na działalność gospodarczą rolniczą i
I. pozarolniczą *
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt
zwiększenie kwoty kredytu

i

obrotowy, w rachunku bieżącym, Szybka Gotówka dla Firm
inwestycyjny, rewolwingowy,
kredytowa linia hipoteczna , pożyczka

50,00 zł
60,00 zł
100,00 zł

pomostowy , preferencyjny z dopłatą AR i MR ( obrotowy, inwestycyjny )

120,00 zł

2 Prowizja od kwoty przyznanego kredytu i od zwiększenia kwoty
kredytu
Obrotowy

2,00%

W rachunku bieżącym

3,00%

Szybka Gotówka dla Firm

2,00%

Rewolwingowy

2,00%

Linia hipoteczna

2,00%

Inwestycyjny
do kwoty kredytu 500.000,00 zł

1,50%

powyżej kwoty 500.000,00 zł

1,00%

Szybka Inwestysja

1,00%

Szybka Inwestysja AGRO

1,00%

Prowizje za czynności związane z obsługą kredytu
1

Za gotowość finansową
UWAGA : Prowizja dotyczy kredytów otwartych w rachunku bieżącym Szybka Gotówka dla
Firm i kredytów rewolwingowych Prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu
otwartego. Prowizję pobiera się w okresach miesięcznych.

2

2,50%

Udzielenie gwarancji , poręczenia za każdy rok rozpoczynający okres ważności
gwarancji lub poręczenia
do kwoty 50.000,00 zł

4,00%

przy kwocie powyżej 50.000,00 zł

3,00%

3

Wystawienie promesy kredytowej

4

Prowizja za przedłużenie kredytu Szybka Gotówka dla Firm

1

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych i odsetek) –
od kwoty prolongowanej
Wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia , terminowość spłaty, rodzaj zabezpieczenia z tytułu kredytów
bankowych oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje jako dłużnik
Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy o kredyt

2,00%
2.00%

Opłaty za czynności związane z obsługą kredytu

3
4

Od 2,50 %
Min 200,00 zł
100,00 zł
50,00 zł

100,00 zł

8

Sporządzenie do sądu wniosku o wpis bankowego zastawu rejestrowego na
rzeczach ruchomych
Wydanie do sądu zgody na wykreślenie z hipoteki i wykreślenie bankowego
zastawu rejestrowego
Sporządzenie aneksu do umowy ( opłaty nie pobiera się gdy zmiana umowy
dotyczy prolongaty terminu spłaty kredytu)
Sporządzenie wniosku o zniesienie przewłaszczenia

9

Sporządzenie oświadczenia do sądu o wpis hipoteki

100,00 zł

5
6
7

10 Pozwolenie na przejęcie długu przez nowego nabywcę

50,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

11 Udzielenie pełnomocnictwa do rachunku
w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej

20,00 zł

na rzecz innego banku

100,00 zł

12 Dokonanie blokady środków na zabezpieczenie kredytu :

13
14
15
16

w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej
w innym banku
Dokonanie prawa przewłaszczenia i cesji wierzytelności
Wydanie zezwolenia na zwolnienie części zabezpieczenia kredytu
Zgoda na wniosek klienta na zmiane zabezpieczenia kredytu
Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia

17 Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty
kredytu( pierwsza inspekcja 0,00 PLN)

* Prowizje i opłaty od kredytów udzielonych w kwocie wyżej niż
500 000 zł. ustalane są indywidualnie

20,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
1,00% sumy
wekslowej
200,00 zł.

Rozdział IX B

Kredyty klient indywidualny

Rodzaj usług (czynności)

L.p

Stawka
Obowiązująca

II. Kredyty gotówkowe dla osób fizycznych
1

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu i od zwiększenia kwoty kredytu
1.1. Bezpieczna Gotówka
1.1.1. Bezpieczna Gotówka z poręczeniem
1.1.2. Bezpieczna Gotówka bez poręczenia z terminem splaty do 60 m-cy
1.1.3. Bezpieczna Gotówka bez poręczenia z terminem splaty powyżej 60 m-cy
1.2. Odnawialny
1.3. Kredyt Ekologiczny

2
3

Zmiana postanowień umowy -aneks ( opłaty nie pobiera się gdy zmiana umowy
dotyczy zmiany terminu spłaty kredytu)
pozwolenie na przejęcie długu przez nowego nabywcę

4,5% nie mniej niż
100 zł
6,5% nie mniej niż
100 zł
8,5% nie mniej niż
100 zł
3 % nie mniej niż
100 zł
1% nie mniej niż 100
zł
100,00 zł
100,00 zł

4

wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia
kredytu, gwarancji lub poręczenia

100,00 zł

5

zgoda na wniosek klienta na zmianę zabezpieczenia kredytu

100,00 zł
100,00 zł

6

7

wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia , terminowość spłaty, rodzaj zabezpieczenia z tytułu kredytu
sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy o
kredyt

50,00 zł

20,00 zł
sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy
inne
czynności
związane
z
kredytem
na
wniosek
Kredytobiorcy
według kosztów
9
(jednorazowo)
rzeczywistych
Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się
prowizji
8

III. Kredyty hipoteczne dla osób fizycznych Mój Dom
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
1.

Prowizja od kwoty udzielonego kredytu i od zwiększenia kwoty kredytu Mój
Dom, w zależności od kwoty kredytu/kwoty zwiększenia kredytu:
≤ 100 000,00 PLN

2,50%

> 100 000,00 PLN ≤ 250 000,00 PLN

2,00%

> 250 000,00 PLN ≤ 500 000,00 PLN

1,80%

> 500 000,00 PLN ≤ 1 000 000,00 PLN

1,50%

> 1 00 000,00 PLN

1,30%

1a Prowizja od kwoty udzielonego kredytu i od zwiększenia kwoty kredytu
Uniwersalny Kredyt

2,50%

100,00 zł

3

zmiana postanowień Umowy kredytu -za aneks, ( opłaty nie pobiera się gdy zmiana
umowy dotyczy zmiany terminu spłaty kredytu)
sporządzenie oświadczenia do sądu o wpis hipoteki

4

pozwolenie na przejęcie długu przez nowego nabywcę

100,00 zł

5

wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu,
gwarancji lub poręczenia

100,00 zł

6

przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty
kredytu( pierwsza inspekcja 0,00 PLN)

200,00 zł

7

zgoda na wniosek klienta na zmianę zabezpieczenia kredytu

100,00 zł

2

8
9

wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia , terminowość spłaty, rodzaj zabezpieczenia z tytułu kredytów
bankowych oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje jako dłużnik
sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy o kredyt

10 sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy
11

inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)

100,00 zł

100,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
według kosztów
rzeczywistych

za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie
pobiera się prowizji

IV. Kredyty konsolidacyjne dla osób fizycznych

100,00 zł

3

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu i od zwiększenia kwoty kredytu
konsolidacyjnego
zmiana postanowień Umowy kredytu (za aneks) ( opłaty nie pobiera się gdy zmiana
umowy dotyczy zmiany terminu spłaty kredytu)
sporządzenie oświadczenia do sądu o wpis hipoteki

4

pozwolenie na przejęcie długu przez nowego nabywcę

100,00 zł

5

wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu,
gwarancji lub poręczenia
przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty
kredytu( pierwsza inspekcja 0,00 PLN)
zgoda na wniosek klienta na zmianę zabezpieczenia kredytu

100,00 zł

1
2

6
7

8
9

wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia , terminowość spłaty, rodzaj zabezpieczenia z tytułu kredytów
bankowych oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje jako dłużnik
sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy o kredyt

10 sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy
11

inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)
za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie
pobiera się prowizji

2,50%

100,00 zł

200,00 zł
100,00 zł

100,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
według kosztów
rzeczywistych

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział X a
KARTY BANKOWE
L.p.

1

2

3
4

6
7
8

Rodzaj usług (czynności)

Rozdział X a.
KARTY PŁATNICZE – do Rachunków
Oszczędnościowo-RozliczeniowychRozdział X a.

Stawka obowiązująca

Wydanie nowej karty do rachunków:Wydanie nowej karty do
rachunków:Wydanie nowej karty do rachunków:
a) POL-Konto VIP

Bez opłat

b) POL-Konto

15,00 zł

c) POL-Konto Student

Bez opłat

d) POL-Konto Junior

Bez opłat

e) POL-Konto Senior

15,00 zł

Wznowienie karty.Wznowienie karty.Wznowienie karty.
a) POL-Konto VIP
b) POL-Konto
c) POL-Konto Student

Bez opłat
15,00 zł
Bez opłat

d) POL-Konto Junior

Bez opłat

e) POL-Konto Senior

15,00 zł

Wydanie duplikatu karty
Opłata miesięczna za posiadanie karty-od każdej karty wydanej do
rachunkuOpłata miesięczna za posiadanie karty-od każdej karty wydanej do
rachunkuOpłata miesięczna za posiadanie karty-od każdej karty wydanej do
rachunku
a) POL-Konto VIP

20,00 zł

b) POL-Konto

2,00 zł

c) POL-Konto Student

2,00 zł

d) POL-Konto Junior

2,00 zł

e) POL-Konto Senior

2,00 zł

Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju
Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 1) Płatność kartą w
punktach handlowo-usługowych za granicą 1)
Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Banku, Grupy BPS i innych
banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami (lista
bankomatów dostępna w placówce Banku i na stronie internetowej)

9 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach i terminalach POS w kraju
10 Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach POS za granicą, od kwoty
wypłaty 1) Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach POS za granicą, od
kwoty wypłaty 1)
11 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

2,00 zł

0,00 zł
5,00 zł
6,00 zł

a) POL-Konto VIP

3,00 zł

b) POL-Konto

3,00 zł

c) POL-Konto Student

3,00 zł

d) POL-Konto Junior

3,00 zł

e) POL-Konto Senior
12 Rozpatrzenie reklamacji
13 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji

3,00 zł
bez opłat
-

14 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres
przez niego wskazany
15 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
16 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
Uwaga : 1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych
i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości
transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji
dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.

3,00 zł
10,00 zł
1 000,00 zł

Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział X
KARTY BANKOWE
Rodzaj usług (czynności)

L.p.

Rozdział X b
KARTA KREDYTOWA dla klientów
instytucjonalnychRozdział X b
KARTA KREDYTOWA dla klientów instytucjonalnych

Stawka obowiązująca

VISA BUSINESS

1

Wydanie nowej kartyWydanie nowej karty

Bez opłat

2

Wznowienie kartyWznowienie karty

Bez opłat

3

Opłata za obsługę karty: Opłata za obsługę karty:
pobierana od 2 roku użytkowania, raz w roku, jeżeli wartość transakcji
bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w
poprzednim cyklu rozliczeniowym: - co najmniej 6.600,00 zł
- mniej niż 6.600,00 zł

Bez opłat
54,00 zł
5,00 zł

4

Wydanie duplikatu karty

5

Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę

6

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty

10,00 zł

7

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

Bez opłat

8

Transakcje bezgotówkowe 1) UWAGA: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za
granicą. Transakcje bezgotówkowe 1) UWAGA: dotyczy płatności dokonywanych w kraju
i za granicą.

9
10

Bez opłat

Przelew z karty
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju 1)
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju 1)

Bez opłat
3,00% min 5,00 zł

3,00% min 5,00 zł
11

Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą UWAGA: prowizja
naliczana od kwoty wpłaty Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za
granicą UWAGA: prowizja naliczana od kwoty wpłaty

12

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

13

Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji
Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez
niego wskazany .
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w
bankomatach

Bez opłat

16

Zmiana danych Użytkownika karty

Bez opłat

17

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

Bez opłat

14
15

2,00% min 20,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
bez opłat

18
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty
*Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową
UWAGA
1)
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki
pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy
stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach
innych niż waluta rachunku karty.

20,00 zł. *

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział X
KARTY BANKOWE
Rodzaj Usług (czynności)

L.p.

Rozdział X c
KARTA KREDYTOWA dla klientów
indywidualnychRozdział X c
KARTA KREDYTOWA dla klientów indywidualnych

Stawka obowiązująca

Stawka obowiązująca

VISA CLASSIC

MasterCard
Kredytowa

1

Wydanie nowej kartyWydanie nowej karty

Bez opłat

Bez opłat

2

Wznowienie kartyWznowienie karty

Bez opłat

Bez opłat

3

Opłata za obsługę karty: Opłata za obsługę karty:

Bez opłat
54,00 zł

Bez opłat
54,00 zł

Bez opłat
54,00 zł

Bez opłat
54,00 zł

pobierana od 2 roku użytkowania, raz w roku, jeżeli wartość transakcji
bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w
poprzednim cyklu rozliczeniowym: - co najmniej 6.600,00 zł
- mniej niż
6.600,00 zł
4

Wydanie duplikatu karty

5,00 zł

5,00 zł

Bez opłat

Bez opłat

5

Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę

6

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty

10,00 zł

10,00 zł

7

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty
Transakcje bezgotówkowe 1) UWAGA: Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za
granicą. Transakcje bezgotówkowe 1) UWAGA: Dotyczy płatności dokonywanych w

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

3,00% min 5,00 zł

3,00% min 5,00 zł

3,00% min 5,00 zł

3,00% min 5,00 zł

2,00% min 20,00 zł

2,00% min 20,00 zł

8

kraju i za granicą.

9 Przelew z karty
10 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju UWAGA: prowizja
naliczana od kwoty wypłaty Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w
kraju UWAGA: prowizja naliczana od kwoty wypłaty
11 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą 1) UWAGA:
prowizja naliczana od kwoty wpłaty Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach
banków za granicą 1) UWAGA: prowizja naliczana od kwoty wpłaty
12 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

3,00 zł

3,00 zł

13 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji
14 Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez
niego wskazany .
15 Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w
bankomatach
16 Zmiana danych Użytkownika karty

Bez opłat

Bez opłat

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

17 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
18 Opłata za obsługę nieterminowej spłaty *Kwota płatna za każde wysłane
wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową

Bez opłat

Bez opłat

20,00 zł. *

20,00 zł. *

UWAGA: 1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana
jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w
przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział X
KARTY BANKOWE
L.p.

Rodzaj Usług (czynności)

Rozdział X d
KARTY PŁATNICZE do rachunków rozliczeniowych

Stawka obowiązująca
Visa Business Debetowa

1

Wydanie nowej karty

15,00 zł.

2

Wznowienie karty

15,00 zł.

3

Wydanie duplikatu karty
Opłata miesięczna za posiadanie karty-od każdej karty wydanej do rachunku
Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju

15,00 zł.
2,00 zł
Bez opłat

6

Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 1)

Bez opłat

7

Wypłata gotówki:
a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z
zawartymi umowami,
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku

4
5

0,00 zł.

8
9

b) w pozostałych bankomatach w kraju,
c) w bankomatach za granicą, 1)

2,00 % min 10,00 zł.

d) w punktach akceptujących kartę w kraju
e) w punktach akceptujących kartę za granicą. 1)

2,00% min 10,00 zł

Sprawdzenie salda w bankomacie
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez
niego wskazany

10 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
11 Odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika
12 Zmiana danych Użytkownika karty
13 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
14 Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty
15 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki
pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu
kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż
waluta rachunku bankowego.

5,00 zł
5,00 zł.
3,00 zł
3,00 zł.
10,00 zł
8,00 zł.
3,00 zł.
1 000,00 zł.
1 500,00 zł.
10,00 zł.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział XI
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
L.p.

Rodzaj Usług (czynności)

Stawka obowiązująca

Rozdział XI
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
1

Aktywacja usługi Internet Banking

2

Opłata za korzystanie z systemu Internet Banking - miesięcznie

4,00

*

3

Opłata za przelew ELIXIR w systemie Internet Banking

1,00

*

4
5

Opłata za przelewy ELIXIR w systemie Internet Banking Plus
Opłata za przelewy Expres ELIXIR w systemie Internet Banking i w systemie
Internet Banking Plus

6

Opłata za korzystanie z systemu Internet Banking Plus- miesięcznie

30,00

7

Opłata za e-Token
Opłata za wypowiedzenie umowy do systemu Internet Bankingu Plus przed
okresem 24 miesięcy od jej zawarcia
Opłata za powiadomienie SMS

120,00

8
9

* nie dotyczy Pol-Konta Student , Pol-Konta Junior i Pol-Konta Senior.

bez opłaty

2,00
5,00

200,00
0,50

Rozdział XII
Inne usługi
Rodzaj usług (czynności)

L.p.
TAB. 1

Czeki w obrocie dewizowym

1.

Skup czeków podróżnych

2.

Warunkowy skup czeków

3.

Inkaso czeków

4.

Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata – opłata pobierana od podawcy czeku

5.

Zryczałtowana opłata pocztowa -„opłata porto” - za czeki przyjęte do inkasa lub
skupu warunkowego 3)
Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:

6.
6.1.

Tryb pobierania

rachunki
bieżące i
pomocnicze

od łącznej wartości
czeków
1)

2)

od łącznej wartości
czeków
od łącznej wartości
czeków jednej
walucie
od czeku
od transakcji

1% min. 40 zł
1,5% min. 20 zł
0,25%min. 20
zł, max. 300 zł
50 zł + koszty
15 zł

czeki opiewające na euro - EUR:
- płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową

4 EUR
- płatne w pozostałych krajach

TAB. 2

TAB.3

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom,
organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa
bankowego.
Oplata za udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej
informacji

za czek

10 EUR

za dokument
za udzieloną
informację

35,00 zł

1) Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto”.
2) Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto” oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych
określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank.
3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie

TAB 4 Przelewy zagraniczne i walutowe
1

Polecenia Przelewu otrzymane
Polecenie Przelewu SEPA ( z banku zagranicznego w ramach EOG w walucie
EURO)
Polecenie przelewy z banków krajowych
Polecenie przelewy z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż
EURO
Polecenie przelewy z banków zagranicznych spoza EOG

2
2.1

0,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

Realizacja przelewów w trybie standardowym: (wychodzące)
Polecenie Przelewu SEPA
a) złożone w placówce Banku

8,00 zł

b) w Systemie IB

1,00 zł
30,00 zł

2.2

Polecenie przelewy w walucie obcej / Polecenia Wypłaty (inne niż polecenia

2.3

przelewu SEPA)
Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:

1)

w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
2.4
2.5

Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
Klienta 2)
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry”
od poleceń wypłaty:

100,00
75,00 + koszty
banków trzecich
80,00 zł

40,00 zł

3. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

75,00 + koszty
banków trzecich

1) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 2.5, w
przypadku opcji kosztowej „OUR”.
2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział XIIIa
Rachunki OszczędnościowoRozliczeniowe
rachunki w ofercie Banku do 24.09.2012 r.
L.p.

Rodzaj usług (czynności)
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POLKonto

5

Otwarcie rachunkuOtwarcie rachunkuOtwarcie
rachunkuOtwarcie rachunku
Prowadzenie rachunkuProwadzenie
rachunkuProwadzenie rachunkuProwadzenie rachunku
Wpłata własnaWpłata własnaWpłata własnaWpłata
własna
Wypłata gotówkowaWypłata gotówkowaWypłata
gotówkowaWypłata gotówkowa
a) wypłaty nieawizowane (prowizja dodatkowa)
Uwaga: prowizja wskazana w pkt 4a) liczona jest od
różnicy między kwotą wypłaconą a kwotą wyznaczoną do
awizowania a) wypłaty nieawizowane (prowizja
dodatkowa)
Uwaga: prowizja wskazana w pkt 4a) liczona jest od
różnicy między kwotą wypłaconą a kwotą wyznaczoną do
awizowania a) wypłaty nieawizowane (prowizja
dodatkowa)
Uwaga: prowizja wskazana w pkt 4a) liczona jest od
różnicy między kwotą wypłaconą a kwotą wyznaczoną do
awizowania a) wypłaty nieawizowane (prowizja
dodatkowa)
Uwaga: prowizja wskazana w pkt 4a) liczona jest od
różnicy między kwotą wypłaconą a kwotą wyznaczoną do
awizowania
b) wypłaty awizowane i niepobrane w uzgodnionym
terminie
Wykorzystanie środków z wpływów bieżących

6

Przelew :Przelew :Przelew :Przelew :

1
2
3
4

a) wewnętrzny złożone w placówce na rachunek w Banku (
z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami własnymi):
b) na rachunek prowadzony w innych bankach krajowych
realizowane w systemie ELIXIR złożony w placówce
Banku
c) na rachunek w innym banku krajowym realizowany w
systemie ELIXIR zlożony Internet Banking
d) przelewy na rachunki banków zagranicznych i
realizowane w walutach wymienialnych określone są w
Rozdziale XII
e) na rachunek prowadzony w innych bankach krajowych
realizowane w systemie Expres ELIXIR złożony w
placówce Banku e) na rachunek prowadzony w innych
7
8

POL-Konto POL-Konto POL-Konto POL-Konto
1)
Student 1) Junior 1) Senior 1)

8,00 zł

Bez opłat

5,00 zł

3,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

8,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

Bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

-

6,00 zł

6,00 zł

12,00 zł

6,00 zł

Realizacja zlecenia płatniczego w systemie SORBNET
Zlecenie stałe:Zlecenie stałe:Zlecenie stałe:
a) przyjęcie zlecenia
b) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w BS

1,00 zł

bez opłat

c) realizacja zlecenia na rachunki do innych banków (od
każdego wysłanego zlecenia)
Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew c)
realizacja zlecenia na rachunki do innych banków (od
każdego wysłanego zlecenia)
Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew c)
realizacja zlecenia na rachunki do innych banków (od
każdego wysłanego zlecenia)

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

d) odwołanie lub aktualizacja polecania zapłaty
9

10
11

Polecenie zapłaty:Polecenie zapłaty:Polecenie zapłaty:
a) realizacja z rachunku dłużnika

1,00 zł

bez opłat

b) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika

5,00 zł

bez opłat

1,00 zł

bez opłat

Wydanie blankietów czekowych -od jednego blankietu
Wyciąg z rachunku bankowego:Wyciąg z rachunku
bankowego:Wyciąg z rachunku bankowego:
a) sporządzenie wyciągu raz w miesiącu - odbierany
osobiście lub wysyłany na wskazany adres listem zwykłym
b) sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu odbierany osobiście
c) sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu wysyłany na wskazany adres listem zwykłym

12

d) sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
e) sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu
Za sporządzenie odpisu obrotów (historia operacji
bankowych)
a) za okres do 1 miesiąca
b) za okres do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy -za każdy rozpoczęty miesiąc
UWAGA: opłat nie pobiera się w przypadku, gdy w danym roku
kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją
było dopisanie odsetek. c) powyżej 3 miesięcy -za każdy

rozpoczęty miesiąc

bez opłat
5,00 zł

bez opłat

3,00 zł

bez opłat

5,00 zł

bez opłat

10,00 zł

bez opłat

3,00 zł

bez opłat

UWAGA: opłat nie pobiera się w przypadku, gdy w danym roku
kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją
było dopisanie odsetek.

13 Udzielenie pisemnej informacji potwierdzającej posiadanie
rachunku bankowego
14 Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek
Klienta
15 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego
moc takiego dokumentu

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

UWAGA: opłata od każdego tytułu wykonawczego, Pobiera się
dodatkową opłatę za sporządzenie przelewu Realizacja tytułu

wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego
dokumentu
UWAGA: opłata od każdego tytułu wykonawczego, Pobiera się
dodatkową opłatę za sporządzenie przelewu

16
Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku
w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
17

a) przyjęcie zmiany dyspozycji
Przepisanie rachunku w związku z przelewem praw na
rzecz innej osoby

18

Dokonanie blokady środków na rachunku

30,00 zł

19

Sporządzenie duplikatu umowy do rachunku
Zmiana karty wzorów podpisów lub dopisanie
pełnomocnika

5,00 zł

20

bez opłat
Bez opłat

bez opłat

21

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty i upomnień z
tytułu niedozwolonego debetu ( od każdego wysłanego
wezwania)

22

Przyjęcie pełnomocnictwa na rzecz innego banku lub
instytucji
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o
ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do
rozporządzenia wskazanym rachunkiem
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, opinii i
zaświadczeń bankowych

23

24
25

bez opłat

Potwierdzenie wykonania przelewu w dniu księgowania
26
Dokonanie likwidacji rachunku

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

27

Wysłanie komunikatu SMS

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

28

Opłata za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny i
odwrotnie

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

1) rachunki w ofercie Banku do 24.09.2012 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział XIII b
Pakiety dla osób fizycznych -produkty wycofane z
oferty Banku
rachunki w ofercie Banku do 01.02.2015 r
Stawka Obowiązująca

Rodzaj usług (czynności)

L.p.

Tryb
Pobierania
1

Otwarcie rachunku

jednorazowo

Pakiet
Młodzieżowy
0,00 zł

2

Oplata za Pakiet
Elektroniczne kanały dostępu:

miesięcznie

5 zł/ 0 zł 1b)

3.

Pakiet
Standardowy
0,00 zł
10 zł/ 6 zł. 1a)

Pakiet Senior
0,00 zł
5,00 zł

3.1. System IB:
dostęp do systemu

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

wydanie lub wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

miesięcznie
zbiorczo za
każdy SMS
wysłany
przez Bank

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3.2. SMS Banking:

4.

- do 10 powiadomień w miesiącu kalendarzowym

miesięcznie

- od 11-tego powiadomienia i więcej w miesiącu kalendarzowym

miesięcznie
zbiorczo za
każdy SMS
wysłany
przez Bank

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

Wpłata gotówkowa

za wpłatę

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

wypłaty gotówkowe 3)

za wypłatę

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za przelew

0,00 zł

3,00 zł

1,00 zł

za przelew

0,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

za przelew

1,00 zł

8,00 zł

1,00 zł

Wpłaty i wypłaty

5.

Przelewy krajowe
5.1. Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku ( z wyłączeniem przelewu
pomiędzy rachunkami własnymi):
złożone w placówce Bankuzłożone w placówce Banku
w Systemie IB
5.2. Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR:
w placówce Banku

za przelew

0,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

5.3. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku

za przelew

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

5.4. Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie Expres
ELIXIR:Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie
Expres ELIXIR:
w placówce Banku

za przelew

6,00 zł

12,00 zł

6,00 zł

za przelew

1,00 zł

5,00 zł

1,00 zł

6.1.1. złożone w placówce Banku

za przelew

1,00 zł

8,00 zł

1,00 zł

6.1.2. w Systemie IB

za przelew

0,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

6.1.3. Polecenie przelewy w walucie obcej / Polecenia Wyplaty (inne niż polecenia za przelew
przelewu SEPA) 3)
6.2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za przelew

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

za przelew

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za przelew

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

6.3.3 Polecenie przelewy z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie za przelew
niż EURO
6.3.3 Polecenie przelewy z banków zagranicznych spoza EOG
za przelew

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

w Systemie IB

w Systemie IB
6.

Przelewy zagraniczne

6.1. Realizacja przelewów w trybie standardowym: (wychodzące)
Polecenie Przelewu SEPA

6.2.1. w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
6.3. Polecenia Przelewu otrzymane
6.3.1. Polecenie Przelewu SEPA ( z banku zagranicznego w ramach EOG w
walucie EURO)
6.3.2 Polecenie przelewy z banków krajowych

6.4. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta 5)

za zlecenie

75 zł + koszty 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty
banków trzecich trzecich
banków trzecich

6.5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od
od transakcji
80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
poleceń wypłaty 6)
6.6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie od transakcji 75 zł + koszty 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty
Klienta
banków trzecich trzecich
banków trzecich
7

8

Zlecenie stałe:
a) rejestracja zlecenia stałego

za zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

b) realizacja zlec. na rachunek prowadzony w BS

za zlecenie

0

0

0

c) Realizacja zlecenia stałego

za zlecenie

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

Polecenie zapłaty:Polecenie zapłaty:
Rejestracja polecenia zapłaty

za zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty

za zlecenie

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

Realizacja z rachunku Posiadacza

za zlecenie

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

9

Wydanie blankietów czekowych

od jednego
blankietu

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

10

Karty debetowe: VISA Classic Debetowa,

10.1. Wydanie/ wznowienie karty debetowej

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10.1.2 Wydanie duplikatu karty opłata

jednorazowa

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

10.2. Użytkowanie karty:

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10.2.1 Użytkowanie karty:VISA Classic Debetowa

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10.2.2 Użytkowanie karty:VISA PayWave, MasterCard Paypass

miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

10.2.3 Używanie naklejki zbliżeniowej Visa payWave

miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

10.3. Transakcje bezgotówkowe

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

we wskazanych bankomatach BS, Grupy BPS i innych banków krajowych i
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 8)
w innych bankomatach i terminalach POS w kraju

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

od transakcji

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

w bankomatach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

10.4. Transakcje gotówkowe:

10.5. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

jednorazowo

10.6. Sprawdzanie salda w bankomacie 9)

od transakcji

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

10.7. Powtorne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta

od transakcji

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10.8. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

11 Wyciąg z rachunku bankowego:
11.1. wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy

za wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

11.3. sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu wysłany pocztą 10)

za wyciąg

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

11.4. sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji
przekazu 10)
12 Sporządzenie historii rachunku na wniosek
Posiadacza:
a) za okres do 1 miesiąca

za dokument

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za dokument

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

b) za okres do 3 miesięcy

za dokument

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

c) powyżej 3 miesięcy -za każdy rozpoczęty miesiąc

za dokument

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Udzielenie pisemnej informacji potwierdzającej posiadanie rachunku
bankowego
Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta

za dokument

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za dokument

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

13
14

za jeden tytuł

17

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego
dokumentu
UWAGA: opłata od każdego tytułu wykonawczego, Pobiera się dodatkową
opłatę za sporządzenie przelewu
Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Przepisanie rachunku w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby

18

Dokonanie blokady środków na rachunku

19

15

16

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za dokument

20,00

20,00

za dokument

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za dokument

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

Sporządzenie duplikatu umowy do rachunku

za dokument

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

20

Przyjęcie pełnomocnictwa na rzecz innego banku lub instytucji

jednorazowo

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

21

Dokonanie likwidacji rachunku

jednorazowo

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

22

Opłata za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie

jednorazowo

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

23

Przelewy zagraniczne i walutowe

20,00

zgodnie z Rozdziałem XII Tabela 4

1a) Opłaty za prowadzenie pakietów wynoszą 6 zł., gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty, na rachunku głównym
1b)Opłaty za prowadzenie pakietów wynoszą 0 zł., gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty, na rachunku
głównym prowadzonym w ramach Pakietu wynosi : dla Pakietu Młodzieżowego 300 PLN,
2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.
3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 000 zł lub 500 eur należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem
wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyzszającej 5 000 zł lub 500 eur.
W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty
awizowanej.
4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.5, w przypadku opcji kosztowej
„OUR”.
5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
6) skreślony.
7) skreślony.
8) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
9) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
10) Na życzenie Klienta. 11) otrzymuje brzmienie „Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki
pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji
dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śl.
Rozdział XIII c
Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe
rachunki w ofercie Banku do 13.08.2018 r.
Rodzaj usług (czynności)

L.p.

Tryb pobierania

ROR

1

Otwarcie rachunkuOtwarcie rachunku

2

Prowadzenie rachunku Prowadzenie rachunku

miesięcznie

8,00 zł

Wpłata własnaWpłata własna
Wypłata gotówkowa 1) Wypłata gotówkowa 1)
Opłata za powiadomienie SMS

za wpłatę

0,00 zł

3
4
5

6
6.1

6.2

Przelewy krajowe
Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku ( z wyłączeniem przelewu pomiędzy
rachunkami własnymi):
złożone w placówce Banku

jednorazowo

za wypłatę

0,00 zł

miesięcznie zbiorczo za
każdy SMS wysłany
przez Bank

0,50 zł

za przelew

3,00 zł

Przelew zewnętrzny, na rachunek w innych bankach w systemie ELIXIR:
w placówce Banku

za przelew

8,00 zł

6.3

5.3.Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku

za przelew

30,00 zł

6.4

Przelewy na rachunek prowadzony w innych bankach krajowych realizowane w
systemie Expres ELIXIR złożony w placówce BankuPrzelewy na rachunek
prowadzony w innych bankach krajowych realizowane w systemie Expres ELIXIR
Przelewy zagraniczne

7

za przelew

12,00 zł

7.1. Realizacja przelewów w trybie standardowym:
7.1.1 Polecenie Przelewu SEPA
złożone w placówce Banku

za przelew

8,00 zł

7.1.2 Polecenie przelewy w walucie obcej / Polecenia Wyplaty (inne niż polecenia
przelewu SEPA) 2)
7.2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:

za przelew

30,00 zł

7.2.1. w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”

za przelew

100,00 zł

za przelew

0,00 zł

7.3. Polecenia Przelewu otrzymane
7.3.1. Polecenie Przelewu SEPA ( z banku zagranicznego w ramach EOG w walucie
EURO)
7.3.2. Polecenie przelewy z banków krajowych

za przelew

10,00 zł

Polecenie przelewy z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż
EURO
Polecenie przelewy z banków zagranicznych spoza EOG

za przelew

20,00 zł

za przelew

20,00 zł

za zlecenie
od transakcji

75 zł + koszty
banków trzecich
80,00 zł

7.6.

Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
Klienta 3)
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń
wypłaty 4)
Opłata „Non-STP” 5)

od transakcji

30,00 zł

7.7.

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta

od transakcji

75 zł + koszty
banków trzecich

7.4.
7.5.

8

9

Zlecenie stałe:
a) rejestracja zlecenia stałego

za zlecenie

0,00 zł

b) realizacja zlec. na rachunek prowadzony w BS

za zlecenie

0

c) Realizacja zlecenia stałego
Polecenie zapłaty:

za zlecenie

1,00 zł

Rejestracja polecenia zapłaty

za zlecenie

0,00 zł

Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty

za zlecenie

4,00 zł

Realizacja z rachunku Posiadacza

za zlecenie

1,00 zł

10

Wydanie blankietów czekowych

od jednego
blankietu

1,00 zł

11

Wyciąg z rachunku bankowego:
wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy

za wyciąg

0,00 zł

sporządzenie wyciągu częściej niż raz w miesiącu wysłany pocztą 6)

za wyciąg

4,00 zł

sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu
6)

za dokument

3,00 zł

12

13
14

15

16

17
18
19
20
21
22

Sporządzenie historii rachunku na wniosek
Posiadacza:
a) za okres do 1 miesiąca

za dokument

5,00 zł

b) za okres do 3 miesięcy

za dokument

10,00 zł

c) powyżej 3 miesięcy -za każdy rozpoczęty miesiąc

za dokument

3,00 zł

Udzielenie pisemnej informacji potwierdzającej posiadanie rachunku bankowego

za dokument

50,00 zł

Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta

za dokument

80,00 zł

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu
za jeden tytuł
UWAGA: opłata od każdego tytułu wykonawczego, Pobiera się dodatkową opłatę za
sporządzenie przelewu

25,00 zł

Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci

za dokument

20,00

Przepisanie rachunku w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby

za dokument

30,00 zł

Dokonanie blokady środków na rachunku

za dokument

30,00 zł

Sporządzenie duplikatu umowy do rachunku

za dokument

5,00 zł

Przyjęcie pełnomocnictwa na rzecz innego banku lub instytucji

jednorazowo

20,00 zł

Dokonanie likwidacji rachunku

jednorazowo
za dokonaną
zmianę

20,00 zł

Opłata za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie

1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 000 zł lub 500
eur należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty.
Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,2% od kwoty przewyzszającej 5 000 zł lub 500 eur. W
przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym
terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej.
2) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków
pośredniczących określone w pkt 6.5, w przypadku opcji kosztowej
„OUR”.
3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego
był błąd Banku.
4) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na
równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się
kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym.
5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.
6.1.4 i 6.3.3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie
określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku
beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w
strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w
którym ten standard obowiązuje.
6) Na życzenie Klienta.

30,00 zł

