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Dział I. Postanowienia ogólne.
1. Bank Spółdzielczy w Połańcu pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z
niniejszą Taryfą prowizji i opłat bankowych.
2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
3. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
4. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
5. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
6. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
a) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
b) cyklicznie,
c) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem, a Bankiem Spółdzielczym w Połańcu
7. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 6 pkt b, pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,
8. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych
kart płatniczych.
9. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na
zasadach określonych
w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
11. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących
się w ofercie Banku Spółdzielczego w Połańcu.
12. Bank Spółdzielczy w Połańcu, nie będzie zawiadamiał Klientów o zmianach w niniejszej Taryfie prowizji i opłat bankowych, które
polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych produktów lub usług do oferty banku.
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Dział II. Usługi dla osób fizycznych.
1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ
1.

3.
4.

ROR

JUNIOR

Otwarcie i prowadzenie rachunku
a) otwarcie rachunku
b) prowadzenie rachunku2)4

2.

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w Banku
Spółdzielczym w Połańcu
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w Banku
Spółdzielczym w Połańcu1
Realizacja przelewów
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu

ROR
STUDENT

RODZINA PLUS

0,00 zł
miesięcznie

5,50 zł

0,00 zł

2,00 zł

za wpłatę

0,00 zł

za wypłatę

0,00 zł

3,00 zł

0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

3,00 zł

c) za pośrednictwem Bankowości Internetowej eBankNet
0,00 zł

- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu
- na rachunki prowadzone w innych bankach – standardowy przelew
ELIXIR

za każdy przelew
0,60 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach – szybki przelew
BlueCash5
d) realizacja przelewu w systemie SORBNET
5.

30,00 zł

Realizacja stałego zlecenia
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

6.

5,00 zł

Polecenie zapłaty

za każdy przelew

0,00 zł
1,50 zł +3,00 zł za przelew
2,00 zł
4

a) złożenie zlecenia polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku Dłużnika
c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub
aktualizacja zgody polecenia zapłaty
7.

2,00 zł
za każdą
dyspozycję

2,00 zł

Wyciągi z konta bankowego:
a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku
prowadzącej rachunek

0,00 zł

b) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) raz w
miesiącu

0,00 zł

c) częściej niż raz w miesiącu (za każdą przesyłkę)3
d) sporządzenie wyciągu z rachunku na wniosek posiadacza rachunku
częściej niż raz w miesiącu

5,00 zł
Za wyciąg
3,00 zł

e) sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu
8.

1,00 zł

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na
wniosek klienta:
- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok

10,00 zł
za każde
zestawienie
15,00 zł

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli jedyną operacją jest dopisanie odsetek lub
mylne księgowanie
9.

Bankowość Internetowa eBanknet
a) Aktywacja usługi bankowości internetowej

jednorazowo

0,00 zł

b) Abonament2
miesięcznie
c) Wydanie haseł jednorazowych

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

Pierwsze bez opłat, kolejne 7,50 zł
5




klient odbiera osobiście w jednostce Banku prowadzącej
rachunek
wysłane listem



wysyłanie kodów jednorazowych za pomocą SMS

d) Odblokowanie dostępu do Bankowości Internetowej eBankNet
10. Wydanie zaświadczenia o wysokości salda rachunku
11. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego fakt posiadania rachunku
12. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów na wniosek
Klienta banku

13. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów na wniosek osoby
niebędącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku
14. Za złożenie, zmianę dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
15. Realizacja dyspozycji spadkobierców

Za kartę kodów
jednorazowo
jednorazowo
za każde
zaświadczenie
za każde
zaświadczenie

18. Wysyłanie wezwań do zapłaty (monitów)oraz korespondencji
związanej z prowadzeniem rachunku
a) listem zwykłym

2,00 zł
20,00 zł
10,00 zł

20,00 zł

za każde
zgłoszenie

30,00 zł

za każde
oświadczenie

30,00 zł

od każdego
spadkobiercy

50,00 zł
0,00 zł

jednorazowo

za każdy
wysłany monit

19. Wydanie blankietów czekowych do ROR
20. Wykonanie zastrzeżenia utraty czeków wydanych posiadaczom ROR
oraz odwołanie zgłoszenia (bez względu na ilość utraconych czeków)

0,15 zł

za każde
zgłoszenie

16. Likwidacja rachunku
17. Zmiana karty wzorów podpisów

7,50 zł + 4,00 zł - koszty wysyłki

10,00 zł

5,00 zł

wg kosztów
jednorazowo

10,00 zł
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21. Za realizację czeków uczestników Porozumienia z dnia 1 lipca 1990r.
o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych

jednorazowo

22. Aktywacja usługi biometrycznej Finger Vein

jednorazowo

23. Usługa SMS Kontakt
a) Aktywacja usługi SMS

jednorazowo

b) Opłata za każdy otrzymany SMS
c) Zmiana dyspozycji SMS

0,5 % nie mniej niż 2,50 zł

5,00 zł
2,00 zł

za SMS

0,29 zł

za dyspozycję

2,00 zł

1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000, 00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od
nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkowa prowizje w wysokości 0,1 % od kwoty przewyższającej 50 000 ,00 zł.
2) Opłata pobierana z dołu.
3) Na życzenie Klienta.
4) Dla nowo założonych rachunków po 20-tym dniu miesiąca nie pobiera się opłaty za pierwszy miesiąc.
5) Maksymalna kwota szybkiego przelewu 20.000,00 zł

2. Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową.
RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ
1.

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

Otwarcie i prowadzenie rachunku
a) otwarcie rachunku

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA
0,00 zł

miesięcznie
b) prowadzenie rachunku
2.

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w Banku Spółdzielczym w Połańcu

0,00 zł
0,00 zł
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3.

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w Banku Spółdzielczym w Połańcu1

4.

Realizacja przelewów

0,00 zł

0,00 zł

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

za każdy przelew
3,00 zł

c) realizacja przelewu w systemie SORBNET
5.

30,00 zł

Czynności związane z obsługą książeczek
10,00 zł

- przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
- umorzenie utraconej książeczki

za każdą czynność

10,00 zł

- wystawienie książeczki nowej lub w miejsce utraconej
10,00 zł
6.

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek
klienta:
- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok

10,00 zł
za każde
zestawienie
15,00 zł

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli jedyną operacją jest dopisanie odsetek lub
mylne księgowanie
7.

Wydanie zaświadczenia o wysokości salda rachunku

8.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego fakt posiadania rachunku

9.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów na wniosek Klienta banku

10.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów na wniosek osoby niebędącej w
momencie składania dyspozycji klientem Banku

za każde
zaświadczenie
za każde
zaświadczenie
za każde
zgłoszenie
za każde
zgłoszenie

20,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł

8

11.

Za złożenie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

12.

Realizacja dyspozycji spadkobierców

13.

Likwidacja książeczki a’ vista

14.

Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)

15.

Likwidacja rachunku

16.

Wydanie książeczki a’vista
a) Pierwsza książeczka
b) Każda kolejna książeczka

17.

30,00 zł

od każdego
spadkobiercy

50,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

za każdą czynność

50,00 zł

opłata
jednorazowa

0,00 zł

za książeczkę

0,00 zł

za książeczkę

10,00 zł

jednorazowo

2,00 zł

za SMS

0,29 zł

za dyspozycję

2,00 zł

za dyspozycję

5,00 zł

Usługa SMS Kontakt
- Aktywacja usługi SMS
- Opłata za każdy otrzymany SMS
- Zmiana dyspozycji SMS

18.

za każde
oświadczenie

Telefoniczne potwierdzenie salda środków na rachunku oszczędnościowym2

1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000, 00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych
wypłat pobiera się dodatkowa prowizje w wysokości 0,1 % od kwoty przewyższającej 50 000 ,00 zł.
2) Dotyczy zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego.

9

3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzonych książeczką oszczędnościową.
RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ
1.

Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

2.

Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunek

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunku1

5.

Realizacja przelewów

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu
za każdy przelew

6.

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

4,50 zł

c)zlecenia realizowane w systemie SORBNET:
Czynności związane z obsługą książeczek

30,00 zł
10,00 zł

- przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
- umorzenie utraconej książeczki

za każdą czynność
10,00 zł

- wystawienie książeczki nowej lub w miejsce utraconej
7.

10,00 zł

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:
10,00 zł

- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli jedyną operacją jest dopisanie odsetek lub mylne

za każde
zestawienie
15,00 zł
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8.

Wydanie zaświadczenia o wysokości salda rachunku

9.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego fakt posiadania rachunku

10.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów na wniosek Klienta banku

11.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów na wniosek osoby niebędącej w
momencie składania dyspozycji klientem Banku

12.

Za złożenie, zmianę dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

13.

Realizacja dyspozycji spadkobierców

14.

Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)

za każde
zaświadczenie
za każde
zaświadczenie
za każde
zgłoszenie

20,00 zł
10,00 zł
20,00 zł

za każde
zgłoszenie

30,00 zł

za każde
oświadczenie

30,00 zł

od każdego
spadkobiercy

50,00 zł

za każdą czynność

50,00 zł

1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000,00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od
nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkowa prowizje w wysokości 0,1 % od kwoty przewyższającej 50 000 ,00 zł.

Dział III. Usługi dla Klientów instytucjonalnych.
1. Rachunki bieżące rolników.
RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ
1.

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

Otwarcie i prowadzenie rachunku
0,00 zł
a) otwarcie rachunku
b) prowadzenie rachunku bieżącego

miesięcznie

c) prowadzenie rachunku pomocniczego
2.

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w Banku Spółdzielczym w Połańcu

0,00 zł
0,00 zł

naliczana od
wpłacanej kwoty

0,00 zł
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3.

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w Banku Spółdzielczym w Połańcu1

4.

Realizacja przelewów

naliczana od
wypłacanej kwoty

0,00 zł

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) za pośrednictwem Bankowości Internetowej eBankNet
- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu

3,00 zł
za każdy przelew
0,00 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach

0,60 zł

d) realizacja przelewu w systemie SORBNET
5.

30,00 zł

Realizacja stałego zlecenia
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu

za każdy
przelew

b) na rachunki prowadzone w innych bankach
6.

0,2% min 1,50 zł.

bez opłat
1,50 zł + 3,00 zł za
przelew

Polecenie zapłaty
2,00 zł
a) złożenie zlecenia polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku Dłużnika

za każdą
dyspozycję

c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia
zapłaty
7.

Zmiana karty wzorów podpisów

8.

Wyciągi z konta bankowego
a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek
b) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) raz w miesiącu
c) częściej niż raz w miesiącu (za każdą przesyłkę)2

2,00 zł
2,00 zł

za każdą zmianę

za każdy wyciąg

10,00 zł

0,00 zł

5,00 zł
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d) sporządzenie wyciągu z rachunku na wniosek posiadacza rachunku częściej niż raz w miesiącu

3,00 zł

e) sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu
9.

3,00 zł

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:
10,00 zł
- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok

za każde
zestawienie
15,00 zł

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli jedyną operacją jest dopisanie odsetek lub mylne
księgowanie
10.

Wydanie zaświadczenia o wysokości salda rachunku
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego fakt posiadania rachunku

20,00 zł
za każde
zaświadczenie

Opinia bankowa na wniosek klienta
11.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów na wniosek Klienta banku

12.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów na wniosek osoby niebędącej w momencie
składania dyspozycji klientem Banku

13.

Realizacja dyspozycji spadkobierców

14.

Likwidacja rachunku

15.

Usługa SMS Kontakt
a)
b)

Aktywacja usługi SMS
Opłata za każdy otrzymany SMS

c)

Zmiana dyspozycji SMS

10,00 zł
40,00 zł

za każde zgłoszenie

20,00 zł

za każde zgłoszenie

30,00 zł

od każdego
spadkobiercy
opłata
jednorazowa

50,00 zł
20,00 zł

jednorazowo

2,00 zł

za SMS

0,29 zł

za dyspozycję

2,00 zł

1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000, 00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od
nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkowa prowizje w wysokości 0,1 % od kwoty przewyższającej 50 000 ,00 zł.
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2) Na życzenie Klienta

2. Rachunki bieżące i pomocnicze.
RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ
1.

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

Otwarcie i prowadzenie rachunku
10,00 zł
a) otwarcie rachunku
b) prowadzenie rachunku bieżącego2

miesięcznie

c) prowadzenie rachunku pomocniczego2
2.

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w Banku Spółdzielczym w Połańcu

3.

Wypłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w Banku Spółdzielczym w Połańcu1

4.

Za realizację środków w dniu wpływu (nie dotyczy rachunków posiadających kredyt w rachunku
bieżącym)

5.

20,00 zł
20,00 zł

naliczana od
wpłacanej kwoty
naliczana od
wypłacanej kwoty

0,3% min 3,50 zł.
0,3% min 3,50 zł.
0,10%

Realizacja przelewów
0,00 zł
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

3,00 zł

c) za pośrednictwem Bankowości Internetowej eBankNet
- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu
- na rachunki prowadzone w innych bankach
d) realizacja przelewu w systemie SORBNET
e) za pośrednictwem Systemu HOME-BANKING

za każdy przelew

0,00 zł

0,60 zł
30,00 zł
0,00 zł
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- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu
- na rachunki prowadzone w innych bankach
f) za pośrednictwem Systemu eCorpoNet
- na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu
- na rachunki prowadzone w innym
6.

0,00 zł
1,00 zł

Realizacja stałego zlecenia
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

7.

3,00 zł

za każdy
przelew

0,00 zł
1,50 zł + 3,00 zł za
przelew

Polecenie zapłaty
2,00 zł
a) złożenie zlecenia polecenia zapłaty
b)realizacja polecenia zapłaty z rachunku Dłużnika

za każdą
dyspozycję

c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody
polecenia zapłaty
8.

Zmiana karty wzorów podpisów

9.

Wydanie blankietów czeków

10.

Wyciągi z konta bankowego

2,00 zł
za każdą zmianę

d) sporządzenie wyciągu z rachunku na wniosek posiadacza rachunku częściej niż raz w miesiącu
e) sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu
11.

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

10,00 zł
wg kosztów

a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej
rachunek
b) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) raz w miesiącu
c) częściej niż raz w miesiącu (za każdą przesyłkę)3

2,00 zł

0,00 zł

za każdy wyciąg
5,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
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- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok

12.

za każde
zestawienie

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli jedyną operacją jest dopisanie odsetek lub mylne
księgowanie
Wydanie zaświadczenia o wysokości salda rachunku
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego fakt posiadania rachunku

20,00 zł
za każde
zaświadczenie

Opinia bankowa na wniosek klienta
13.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków

14.

Przyjęcie czeku do inkasa

15.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów na wniosek Klienta banku

16.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów na wniosek osoby niebędącej w momencie
składania dyspozycji klientem Banku

17.

Realizacja dyspozycji spadkobierców

18.

Likwidacja rachunku

19.

Usługa SMS Kontakt
a)Aktywacja usługi SMS
b) Opłata za każdy otrzymany SMS
c)Zmiana dyspozycji SMS

20.

Instalacja systemu Home-banking u klienta

21.

Abonament miesięczny za obsługę systemu Home-banking2

22.

Uruchomienie usługi e CorpoNet

15,00 zł

10,00 zł
40,00 zł

za każde zgłoszenie

10,00 zł

za każdy czek

10,00 zł

za każde zgłoszenie

20,00 zł

za każde zgłoszenie

30,00 zł

od każdego
spadkobiercy
opłata
jednorazowa

50,00 zł
20,00 zł

jednorazowo

2,00 zł

za SMS

0,29 zł

za dyspozycję

2,00 zł

jednorazowo

150,00 zł

miesięcznie

50,00 zł

jednorazowo

10,00 zł
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23.
Dostęp do systemu
miesięcznie
5,00 zł
24.
SMS autoryzacyjny za SMS
Za SMS
0,29 zł
25.
SMS informacyjny o logowaniu
Za SMS
0,29 zł
26.
Nadanie trzeciego i kolejnego loginu
za dyspozycję
10,00 zł
27.
Odblokowanie/zablokowanie dostępu do systemu na wniosek Klienta
za dyspozycję
5,00 zł
28.
Zmiana w karcie uprawnień
za dyspozycję
10,00 zł
29.
Konsultacja u Klienta
Za dyspozycję
20,00 zł
1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000, 00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych
wypłat pobiera się dodatkowa prowizje w wysokości 0,1 % od kwoty przewyższającej 50 000 ,00 zł.
2) Opłata pobierana z dołu.
3) Na życzenie Klienta.

3. Rachunki bieżące/pomocnicze dla Stowarzyszeń, Fundacji, Towarzystw, Klubów Sportowych, Organizacji Związkowych, Parafii,
Spółdzielni Socjalnych, Kas Zapomogowo – Pożyczkowych.
RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ
1.

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

Otwarcie i prowadzenie rachunku
0,00 zł
a)otwarcie rachunku
b) prowadzenie rachunku2

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w Banku Spółdzielczym w Połańcu

3.

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w Banku Spółdzielczym w Połańcu1

4.

Realizacja przelewów
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu

miesięcznie
5,00 zł
0,1%
0,1%

za każdy przelew

0,00 zł
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b) na rachunki prowadzone w innych bankach

1,50 zł

c) realizacja przelewu w systemie SORBNET
5.

30,00 zł

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek
klienta:
- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok

10,00 zł
za każde
zestawienie
15,00 zł

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli jedyną operacją jest dopisanie odsetek lub
mylne księgowanie
6.

Wydanie zaświadczenia o wysokości salda rachunku

za każde
zaświadczenie

20,00 zł

7.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego fakt posiadania rachunku

za każde
zaświadczenie

10,00 zł

8.

Likwidacja rachunku

opłata
jednorazowa

0,00 zł

1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000, 00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od
nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkowa prowizje w wysokości 0,1 % od kwoty przewyższającej 50 000 ,00 zł.
2) Opłata pobierana z dołu.
3) Uwaga: Nie pobiera się prowizji za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego/ pomocniczego oraz prowizji od wpłat i wypłat z rachunku
bieżącego/ pomocniczego dla OSP, Uczniowskich Klubów Sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Rodziców, Placówek OpiekuńczoWychowawczych oraz od Rodzinnych Domów Dziecka. Wpłaty na cele charytatywne, zdarzenia losowe - bez opłat.

Dział IV. Karty bankomatowe.
1. Karty płatnicze VISA CLASSIC DEBETOWA i karta zbliżeniowa VISA.
RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
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TRYB
POBIERANIA
1.

STANDARD

JUNIOR

Wydanie karty
15,00 zł

0,00 zł

15,00 zł

0,00 zł

15,00 zł

0,00 zł

5

a) Posiadaczowi rachunku
b) Współposiadaczowi rachunku5

za każdą kartę

c) Osobie wskazanej5
2.

Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej (DUPLIKAT)

3.

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej Posiadaczowi,
Współposiadaczowi rachunku lub Osobie wskazanej

4.

Zastrzeżenie karty

5.

Użytkowanie karty3)4)

6.

Zmiana parametrów ( limity transakcyjne )

7.

Transakcje gotówkowe
1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych
zgodnie z zawartymi umowami 1
2) w innych bankomatach w kraju

za każdą kartę

15,00 zł

za każdą kartę

15,00 zł

za każdą kartę

10,00 zł

miesięcznie
za każdą kartę

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

Przesłanie do Klienta numeru PIN

9.

Zmiana PIN w bankomacie

5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł
5 ,00 zł

5) w punktach akceptujących kartę za granicą

8.

0,00 zł

0,00 zł

3) w punktach akceptujących kartę w kraju
4) w placówkach Poczty Polskiej

6) w bankomatach akceptujących kartę za granicą

1,50 zł

naliczana od
wypłacanej kwoty

3%min. 10,00 zł
3%min. 10,00 zł

za każdy numer PIN

0,00 zł

za każdą zmianę

0,00 zł
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10.

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

11.

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wiosek Użytkownika

12.

Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie2

13.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

14.

Transakcje bezgotówkowe6

15.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

16.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą zmianę

5,00 zł

za każdą zmianę

2,00 zł

za każde
sprawdzenie

bez opłat

za każdą zmianę

8,00 zł

za każdą transakcję

0,00 zł
1.000, 00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

2,00 zł

1) Lista bankomatów dostępna w placówce Banku i na stronie internetowej Banku.
2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
3) Opłata pobierana z dołu za każdą kartę wydaną do rachunku.
4) Prowizja pobierana po 30-tu dniach od odbioru karty.
5 )Nie dotyczy przypadku dokonania przez Użytkownika zgłoszenia stwierdzenia utraty, kradzieży, nieuprawnionego użycia oraz zastosowania
procedur pozwalających na udowodnienie dokonania tego zgłoszenia.
6) Dotyczy płatności w kraju i zagranicą.
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku BPS – 3,0%
wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w innej walucie niż PLN.

2. Naklejka zbliżeniowa VISA payWae.
RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ
1.

Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej3

2.

Wznowienie naklejki zbliżeniowej3

TRYB POBIERANIA

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą naklejkę

5,00 zł

za każdą naklejkę

5,00 zł
20

3.

Wydanie duplikatu naklejki3

4.

Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej

5.

Użytkowanie naklejki1)2)3)

6.

Transakcje bezgotówkowe

7.

Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki

8.

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wiosek Użytkownika

za każdą naklejkę

5,00 zł

za każdą naklejkę

15,00 zł

miesięcznie

1,50 zł

za każdą transakcję

0,00 zł

za każdą zmianę

0,00 zł

za każdą zmianę
9.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

10. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej

0,00 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

za każdą zmianę

0,00 zł

1) Opłata pobierana z dołu za każdą naklejkę zbliżeniową wydaną do rachunku.
2) Prowizja pobierana po 30-tu dniach od odbioru naklejki zbliżeniowej.
3) Nie dotyczy przypadku dokonania przez Użytkownika zgłoszenia stwierdzenia utraty, kradzieży, nieuprawnionego użycia oraz zastosowania procedur
pozwalających na udowodnienie dokonania tego zgłoszenia.
Dla naklejki zbliżeniowej payWave w przypadku transakcji bezgotówkowych pobierana jest dodatkowa prowizja Banku BPS – 3,0 % wartości transakcji,
przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w innej walucie niż PLN.

3. Karty płatnicze VISA BUSINESS DEBETOWA
RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ
1.

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Wydanie karty
30,00 zł
a) Posiadaczowi rachunku
b) Współposiadaczowi rachunku

za każdą kartę
30,00 zł
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c) Osobie wskazanej
2.

Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej (DUPLIKAT)

3.

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej Posiadaczowi,
Współposiadaczowi rachunku lub Osobie wskazanej

4.

Zastrzeżenie karty

5.

Użytkowanie karty3)4)

6.

Zmiana parametrów ( limity transakcyjne )

7.

Transakcje gotówkowe
1)we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych
zgodnie z zawartymi umowami1
2) w innych bankomatach w kraju
3 )w punktach akceptujących kartę w kraju

30,00 zł
za każdą kartę

30,00 zł

za każdą kartę

30,00 zł

za każdą kartę

10,00 zł

miesięcznie

3,00 zł

za każdą kartę

5,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

5,00 zł

4) w placówkach Poczty Polskiej
5) w punktach akceptujących kartę za granicą

5,00 zł
naliczana od wypłacanej kwoty

6) w bankomatach akceptujących kartę za granicą
8.

Przesłanie do Klienta numeru PIN

9.

Zmiana PIN w bankomacie

10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wiosek Użytkownika
12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie2
13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

5,00 zł

3%min. 10,00 zł
3%min. 10,00 zł

za każdy numer PIN

0,00 zł

za każdą zmianę

0,00 zł

za każdą zmianę

5,00 zł

za każdą zmianę

2,00 zł

za każde sprawdzenie

2,00 zł

za każdą zmianę

8,00 zł
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14. Transakcje bezgotówkowe5

za każdą transakcję

0,00 zł

15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
16. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

1,000,00 zł
za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

2,00 zł

1) Lista bankomatów dostępna w placówce Banku i na stronie internetowej Banku.
2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
3) Opłata pobierana z dołu za każdą kartę wydaną do rachunku.
4) Prowizja pobierana po 30-tu dniach od odbioru karty
5) Dotyczy płatności w kraju i zagranicą.

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku BPS – 3,0% wartości
transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w innej walucie niż PLN.

Dział V. Inne czynności bankowe
1. Pozostałe opłaty, wpłaty gotówkowe

RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ
1.

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe pobierane od Wpłacającego
a) na rachunki prowadzone w innym banku
b) Urząd Skarbowy
c) KRUS

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

do 500,00 zł - 3,50 zł
powyżej 500 zł - 0,5% +1 ,00 zł
za każdą
wpłatę

do 200,00 zł - 4,00 zł
powyżej 200,00 zł – 0,5% + 3 zł
4,00 zł niezależnie od kwoty
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d) prowadzone w Banku Spółdzielczym w Połańcu
2.

Wymiana gotówki i/lub wymiana monet powyżej 50 szt. na inne nominały

3.

Wysyłanie zniszczonych banknotów do ekspertyzy NBP

4.

Poszukiwanie rachunków bankowych na nazwisko jednej osoby oraz udzielenie pisemnej
informacji o wysokości salda

5.

6.
7.
8.
9.

Poszukiwanie wpłat na pisemne zlecenie klienta – poszukiwanie wpłaty w rejestrach
poleceń wypłaty
Czynności i usługi nietypowe, nie przewidziane w Taryfie pobierane są w wysokości
ustalonej przez Zarząd Banku
Obsługa weksli (przedstawienie weksla do zapłaty, zgłoszenie do protestu, inkaso
weksli)
Telefoniczne potwierdzenie salda środków na rachunku oszczędnościowym1
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu
pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem

0,00 zł
za każdą
transakcję od
wartości

1%

nie mniej niż 10,00 zł

opłata
jednorazowa

opłata pocztowa + 2 zł

opłata
jednorazowa

15,00 zł

opłata
jednorazowa

10,00 zł + koszty rzeczywiste

opłata
jednorazowa
opłata
jednorazowa

nie więcej niż 500,00 zł
2 % od sumy weksla
5,00 zł

Za dokument

5,00 zł

10. Wypłata gotówki z pozostałych tytułów (zwroty do wyjaśnienia)

od każdej
3,50 zł
pozycji
Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000, 00 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych
wypłat pobiera się dodatkowa prowizje w wysokości 0,1 % od kwoty przewyższającej 50 000 ,00 zł
Uwaga: Nie pobiera się prowizji za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego/ pomocniczego oraz prowizji od wpłat i wypłat z rachunku bieżącego/
pomocniczego dla OSP, Uczniowskich Klubów Sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Rodziców, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz od
Rodzinnych Domów Dziecka. Wpłaty na cele charytatywne, zdarzenia losowe - bez opłat.
1) Dotyczy zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego.
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2. Czeki w obrocie dewizowym.
RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ

1.

Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków w jednej
walucie)

2.

Warunkowy skup czeków (od łącznej wartości czeków)1)

3.

Inkaso czeków (od łącznej wartości czeków w jednej walucie)2)

4.

Zwrot nieopłaconego czeku przez trasata (płatnika) – opłata
pobierana od podawcy czeku (od czeku)

5.

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

opłata jednorazowa

1% min. 40 zł

opłata jednorazowa

1,5% min. 20 zł

opłata jednorazowa

0,25% min. 20 zł max 300 zł

opłata jednorazowa

50 zł + koszty rzecz. banków trzecich

opłata jednorazowa

15 zł

opłata jednorazowa

150,00 zł

Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:

5.1. Czeki opiewające na EUR:
a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest
walutą obiegową – za jeden czek
b) płatne w pozostałych krajach – za jeden czek
5.2. Czeki opiewające na funty brytyjskie – GBP, płatne w Wielkiej Brytani
– za jeden czek

20,00 ZŁ

5.3. Czeki opiewające na dolary amerykańskie – USD:
a) płatne w USA – w przypadku składania przez jednego podawcę
jednego czeku

opłata jednorazowa

15 zł

b) płatne w USA – w przypadku składania przez jednego podawcę
więcej niż jednego czeku – za jeden czek

opłata jednorazowa

10,00 zł
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5.4. Czeki opiewające na dolary australijskie – AUD, płatne w Australii – za
jeden czek

opłata jednorazowa

30,00zł

5.5. Czeki opiewające na duńskie korony – DKK, płatne w Danii – za jeden
czek

opłata jednorazowa

30,00 zł

6.

opłata jednorazowa

15,00 zł

Zryczałtowana opłata pocztowa - „opłata porto” – za czeki przyjęte do
inkasa lub skupu warunkowego3)

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.

3. Przekaz w obrocie dewizowym.
RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ

1.

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1), otrzymywanych z banków
krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe:

1.1.

przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10EUR

1.2.

przelewy SEPA2)

1.3.

polecenia wypłaty3) z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

od transakcji

5,00 zł

od transakcji

20,00 zł

od transakcji

0,1%/ od transakcji
min. 20 zł, max 100 zł
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2.

3.

Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty/ przelewu regulowanego/ świadczenia
emerytalno-rentowego4)

od transakcji

0,15%/ od transakcji
min. 30 zł, max 100 zł

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające
wykonane na zlecenie Klienta5)

Za zlecenie

75 zł + koszty banków
trzecich/ za zlecenie

od transakcji

20,00 zł

od transakcji

20,00 zł

od transakcji

0,25%/ od transakcji
min. 30 zł, max 300 zł

od transakcji

120,00 zł

od transakcji

100 zł + koszty banków
trzecich/ od transakcji

4.

Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:

4.1.

przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS

4.2.

przelewy SEPA2)

4.3.

polecenia wypłaty3)6)

5.

Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym niestandardowym trybie7):

5.1.

w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”

6.

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

7.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane
„z góry od poleceń
wypłaty8):
przy kwotach nie przekraczających EUR 5 000 lub jej równowartości w innej walucie
wymienialnej

od transakcji

80,00 zł

przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR 50 000 włącznie lub ich równowartości w
innej walucie wymienialnej

od transakcji

80,00 zł

od transakcji

100,00 zł

7.1.

7.2.

7.3.
przy kwotach EUR 50 000,01 lub równowartości w innej walucie wymienialnej

1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
2) Przelew SEPA – przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały
umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:
27

3)
4)
5)
6)
7)
8)

 waluta transakcji EUR;
 dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz
prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
 występuje opcja kosztowa „SHA”;
 przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej
pod adresem epc.cbnet.info/content/adherence_database).
Polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET –EURO
lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA.
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej
„OUR”.
Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 4.3
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.

4. Gwarancje bankowe.
RODZAJ CZYNNOŚĆI BANKOWEJ

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

I

Gwarancje wadialne (przetargowe)

1.

Przyznanie gwarancji – opłata przygotowawcza

jednorazowo za czynność

0 zł

2.

Przyznanie limitu

jednorazowo za czynność

Od 200 zł do 300 zł

3.

Korzystanie z gwarancji

3.1.
3.2.
4.

do 30 dni
do 60 dni
Zmiana warunków gwarancji – przedłużenie terminu ważności

jednorazowo do kwoty
zobowiązania

1%
1,2%

od kwoty zobowiązania

0,2 %

II

Pozostałe gwarancje

1.

Przyznanie gwarancji – opłata przygotowawcza

jednorazowo za czynność

200 zł

2.

Korzystanie z gwarancji

jednorazowo od kwoty
zobowiązania

3% rocznie
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3.

Zmiana warunków gwarancji – przedłużenie terminu ważności
od kwoty gwarancji
i/lub podwyższenie kwoty gwarancji

3% rocznie

Dział VI. Kredyty.
1. Kredyty.
KREDYTY
RODZAJ CZYNNOŚCI BANKOWEJ
1.

TRYB POBIERANIA

Prowizja od kredytów

1.1
obrotowe działalność
gospodarcza

Prowizja od
kwoty
przyznanego
kredytu

Kredyty na działalność gospodarczą
do 1 roku
opłata jednorazowa
powyżej 1 roku do 3 lat

Inwestycyjne działalność
gospodarcza

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Prowizja W tym:
łącznie
Opłata
przygotowawcza

1,5%

1,0%

2,5%

1,5%

1,0%

2,5%

1,5%

1,0%

2,5%

1,5%

1,0%

2,5%

1,5%

1,0%

2,5%

1,5%

1,0%

2,0%

1,0%

1,0%

opłata jednorazowa

do 3 lat

opłata jednorazowa

powyżej 3 lat do 5 lat

opłata jednorazowa

powyżej 5 lat do 15 lat

opłata jednorazowa

w rachunku bieżącym na działalność
gospodarczą

2,5%

opłata jednorazowa

1.2

Kredyty na działalność rolniczą
obrotowe działalność
rolniczą

do 1 roku

opłata jednorazowa
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powyżej 1 roku do 3 lat
Inwestycyjne działalność
rolnicza

opłata jednorazowa

do 3 lat

opłata jednorazowa

powyżej 3 lat do 5 lat

opłata jednorazowa

powyżej 5 lat do 15 lat

opłata jednorazowa

w rachunku bieżącym na działalność
rolniczą
Inwestycyjne z ARiMR

2,0%

1,0%

1,0%

2,0%

1,0%

1,0%

2,0%

1,0%

1,0%

2,0%

1,0%

1,0%

2,0%

1,0%

1,0%

1,85%

1,0%

0,85%

1,85%

1,0%

0,85%

1,5%

1,0%

0,5%

5,0%

3,5%

1,5%

4,8%

3,5%

1,3%

4,7%

3,5%

1,2%

4,5%

3,5%

1,0%

4,5%

3,0%

1,5%

3,5%

2,5%

1,0%

5,0%

3,5%

1,5%

4,8%

3,5%

1,3%

4,7%

3,5%

1,2%

opłata jednorazowa
opłata jednorazowa

klęskowe obrotowe z dopłatami ARiMR

opłata jednorazowa

1.3

Kredyty konsumenckie
kredyty mieszkaniowe

do 20 lat

opłata jednorazowa

gotówkowy

do 1 roku

opłata jednorazowa

powyżej 1 roku do 3 lat

opłata jednorazowa

powyżej 3 lat do 5 lat
powyżej 5 lat do 8 lat

opłata jednorazowa
opłata jednorazowa

Sezonowy

do 6 miesięcy

opłata jednorazowa

Kredyt w ROR

do 1 roku

opłata jednorazowa

kredyt konsumencki „KOG”

do 1 roku

opłata jednorazowa

powyżej 1 roku do 3 lat

opłata jednorazowa

powyżej 3 do 5 lat

opłata jednorazowa
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powyżej 5 lat do 8 lat
Kredyt konsumencki „TGR”
1.4

2.

Kredyty hipoteczne
(kredyty konsumenckie, kredyty na
działalność gospodarczą, kredyty na
działalność rolniczą )

od 1 roku do 3 lat

opłata jednorazowa
4,5%

3,5%

1,0%

4,5%

3,0%

1,5%

3,0%

2,0%

1,0%

opłata jednorazowa
opłata jednorazowa

Zmiana postanowień umowy kredytu, na wniosek Klienta – aneks do umowy
kredyt o wartości do 100.000,00 zł

opłata jednorazowa

100,00zł

kredyt o wartości powyżej 100.000,00 zł

opłata jednorazowa

200,00zł

Wydanie zaświadczenia/opinii o spłacie
kredytu, wysokości zadłużenia z tytułu
kredytu i innych tytułów oraz
zaświadczenia, że klient nie figuruje
jako dłużnik

opłata jednorazowa

4.

Wydanie odpisu umowy o kredyt

opłata jednorazowa

5.

Wysłanie wezwania o spłatę kredytu
bądź raty kredytu lub odsetek
Promesa udzielenia kredytu

opłata jednorazowa

Do 100.000 zł

opłata jednorazowa

200,00zł

powyżej 100.000 zł do 500.000 zł

opłata jednorazowa

500,00zł

powyżej 500.000 zł do 1.000.000 zł

opłata jednorazowa

1.000,00zł

powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł

opłata jednorazowa

2.000,00zł

powyżej 2.000.000 zł do 3.000.000 zł

opłata jednorazowa

3.000,00zł

powyżej 3.000.000 zł

opłata jednorazowa

5.000,00zł

Pobranie raportu z BIG InfoMonitor1)

opłata jednorazowa

10,00zł

3.

6.

7.

40,00zł

30,00zł
15,00zł

opłata jednorazowa
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8.

Wydanie odpisu z KRS Banku

opłata jednorazowa
5,00zł

9.
10.

Badanie Księgi Wieczystej
nieruchomości
Badanie wpisu do KRS/ CEiDG

opłata jednorazowa
5,00zł
opłata jednorazowa
5,00zł

1) Nie dotyczy zapytań przy udzielaniu kredytów.

Obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.
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