Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin
z dnia 31.10.2017r.

Taryfa
opłat i prowizji bankowych
Banku Spółdzielczego w Szczucinie
Rozdział I

Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne

Dla klientów instytucjonalnych
1. Otwarcie rachunku:
a) podstawowego - bieżącego
b) pomocniczego
c). lokaty terminowej

2. Prowadzenie rachunku:
a) podstawowego - bieżącego
b) pomocniczego
c) lokaty terminowej
d) podstawowego - bieżącego dla rolników
Uwaga :
-

35,00 zł. jednorazowo
30,00 zł. jednorazowo
bez opłat

35,00 zł. miesięcznie
30,00 zł. miesięcznie
bez opłat
bez opłat

opłaty pobiera się od każdego rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej,
opłat nie pobiera się od rachunków organizacji charytatywnych, których
obowiązek otwierania rachunków wynika z innych przepisów,

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunkach rolników

0,8 % nie mniej niż 5,00 zł.
i nie więcej niż 500,00 zł

4.

Wpłaty gotówkowe:
a) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach

1 % nie mniej niż 3,50 zł.
i nie więcej niż 500,00 zł

5.

Wydanie blankietów czekowych

wg ceny zakupu za 1 szt.
podwyższonej o 50%

6.

Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego:
a) od każdego czeku

7.

Realizacja czeków potwierdzonych przez inny bank:
a) prowizją od czeku obciąża się podawcę czeku

Przelewy na rachunki bankowe:
a) prowadzone przez tut. BS
b) prowadzone przez inne banki
Uwaga :

20,00 zł.

1 % nie mniej niż 20,00 zł
i nie więcej niż 300,00 zł

8.

-

9.

bez opłat
3,00 zł. od szt. przelewu

opłaty nie dotyczące posiadaczy rachunków z którymi zawarto umowy
uwzględniające
odpłatność od obrotów strony rachunku.

Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia
wykonania operacji bankowej

10,00 zł. od każdej operacji

/ przelewu, wpłaty itp./

10. Administrowanie czekami rozrachunkowymi
przyjętymi do inkasa przez BS podawcy czeku
Uwaga :

30,00 zł. od każdego czeku

opłatę pobiera się od podawcy czeku.

-

11. Dokonywanie blokady środków na rachunku bankowym
z tyt. zabezpieczenie kredytu

30,00 zł.

12. Przyjęcie zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie
czeków gotówkowych i rozrachunkowych, oraz
blankietów czekowych

30,00 zł.

13. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku
a) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 poz.
b) za każdy poprzedni rok
Uwaga:
- opłat nie pobiera się w przypadku jeżeli w roku kalendarzowym

20,00 zł.
30,00 zł.

jedyną operacją jest dopisanie odsetek.

14. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok

15.

Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta

20,00 zł.
30,00 zł.
30,00 zł.

Rachunki internetowe
1. przelew internetowy

2,00 zł. od szt. przelewu

2. za wydanie karty

0,00 zł.

3. za wydanie czytnika

0,00 zł.

4. za bankowość internetową

0,00 zł.

5. za identyfikator każdego użytkownika

10,00 zł. miesięcznie

6. za zablokowanie dostępu do systemu E-KONTOBS

0,00 zł.

Karta Płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA

1.

Opłata miesięczna za posiadanie karty /za każdą kartę do rachunku

8,00 zł.

2.

Za wydanie duplikatu karty (obowiązuje od dnia 02.01.2018r.)

10,00 zł.

3.

Wypłata gotówki w bankomatach w kraju

1 % minimum 4,00 zł.

4.

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą

2% minimum 12,00 zł.

5.

Wypłata gotówki w kasie banku w kraju

2% minimum 5,00 zł.

6.

Wypłata gotówki w kasie banku zagranicą

3 % minimum 12,00 zł.

7.

Realizacja transakcji bezgotówkowej w kraju

bez opłat

8.

Realizacja transakcji bezgotówkowej zagranicą

bez opłat

9.

Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego

6,00 zł.

10. Powtórne generowanie PIN wniosek użytkownika karty
11. Awaryjna wypłata gotówki zagranicą po utracie karty

1

0,00 zł.
0 1 000,00 zł.

12. Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN
na wniosek użytkownika karty

0,00 zł.

13. Zmiana PIN w bankomacie

6,00 zł.

14. Zmiana PIN przez internet

0,00 zł.

Rozdział II

Obrót oszczędnościowy

Dla Klientów indywidualnych
1.

2.

3.

4.

Opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego
Wpłaty i wypłaty na rachunki wkładów oszczędnościowych oraz
ROR prowadzonych przez BS
z wyjątkiem:
a) wpływów bezgotówkowych z tyt. prowadzonej działalności
rolniczej i gospodarczej (w momencie wpływu) – a’vista

Wpłaty na rachunki wkładów oszczędnościowych oraz
ROR prowadzone przez banki, z którymi BPS S.A. nie
podpisał umowy o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu
oszczędnościowego oraz wypłaty z ROR prowadzonych
przez te banki, dokonywane w trybie inkasa

1 % nie mniej niż 5,00 zł.
i nie więcej niż 500,00 zł

6.

Poszukiwanie rachunków wkładów oszczędnościowych
ROR na nazwisko jednej osoby ,w przypadku
ROR wspólnego 2 osób i udzielenie pisemnie
Informacji o saldzie / z wyj. postanowień pkt 5 /

9.

1 % nie mniej niż 5,00 zł.
i nie więcej niż 500,00 zł
wg postanowień umów
z bankami

Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta
a) przy użyciu teleksu lub telefaksu

8.

bez prowizji

Wpłaty i wypłaty z rachunków wkładów oszczędnościowych oraz
ROR prowadzonych przez banki, z którymi BPS S.A. podpisał
umowy o wzajemnej zastępczej obsłudze oszczędności

5.

7.

6,00 zł miesięcznie

Obsługa książeczek oszczędnościowych
a) wystawienie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej
książeczki
b) umorzenie utraconej książeczki
c) przepisanie książeczki w związku z przelewem
praw / cesja /
d) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń/przelewów
z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
a) na rachunki prowadzone przez tut. BS
b) na rachunki prowadzone przez inne banki
Wykonanie przelewu /zlecenia stałego z książeczki
oszczędnościowej
/prowizję pobiera się od zlecającego/

wg obowiązującego cennika za
usługi telekomunikacyjne
powiększone o 50% ustalonego
kosztu

30,00 zł.

0,00 zł.
30,00 zł.
30,00 zł.
0,00 zł.

bez opłat
3,50 zł. od szt. zlecenia/przelewu
1 % nie mniej niż 3,50 zł.
i nie więcej niż 500,00 zł
0,5% nie mniej niż 3,50 zł.
i nie więcej niż 500,00 zł
(obowiązuje od dnia

02.01.2018r).
6.

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

30,00 zł.

7.

Wydanie książeczki oszczędnościowej a’vista

10,00 zł.

8.

Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej
zablokowania środków na rachunkach oszczędnościowych z tyt.
zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza rachunku z
innym bankiem

30,00 zł.

9. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta

10. Sporządzenie odpisów:
1) obrotów na jednym rachunku bankowym
wkładów oszczędnościowych – za każdy rok
Uwaga :

-

30,00 zł.

20,00 zł.

Opłat nie pobiera się jeżeli odpis sporządzony jest na polecenia
sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych
o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów.
opłat nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją

jest dopisanie odsetek.
2) wyciąg z rachunku bankowego
a) bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
11. Nadanie zastrzeżenia dokumentów tożsamości

12. Likwidacja rachunku:
- wkładu oszczędnościowego terminowego,
- a’vista,
- ROR (obowiązuje od dnia 02.01.2018r.)

20,00 zł.
30,00 zł.
30,00 zł.

5,00 zł.

13. Ustalenia aktualnego adresu posiadacza książeczki, bądź numeru
książeczki

30,00 zł.

14. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku
w formie komunikatu SMS

0,35 zł./ za każdy SMS –
zbiorczo miesięcznie

Bankowość Internetowa
1. przelew internetowy (zlecenia stałe)

0,00 zł.

2. za wydany token

0,00 zł.

3. opłata za dostęp do systemu bankowości internetowej

5,00 zł. miesięcznie

4. za zablokowanie dostępu do systemu bankowości internetowej

0,00 zł.

Karty Płatnicze DEBETOWE

4,50 zł.

1.

Opłata miesięczna za posiadanie karty /każdą kartę do rachunku

2.

Opłata miesięczna za posiadanie karty zbliżeniowej

5,50 zł.

3.

Zastrzeżenie karty

0,00 zł.

4.

Za wydanie duplikatu karty (obowiązuje od dnia 02.01.2018r.)

5,00 zł.

5.

Wypłata gotówki w bankomatach bezprowizyjnych w kraju

bez opłat

6.

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

4,00 zł.

7.

Wypłata gotówki w bankomatach zagranicą

2% minimum 10,00 zł.

8.

Wypłata gotówki w kasie banku w kraju

5,00 zł.

9.

Wypłata gotówki w kasie banku zagranicą

2 % minimum 10,00 zł.

10. Realizacja transakcji bezgotówkowej w kraju

bez opłat

11. Realizacja transakcji bezgotówkowej zagranicą

bez opłat

12. Powtórne generowanie PIN wniosek użytkownika karty

0,00 zł.

13. Zmiana PIN w bankomacie

6,00 zł.

14. Zmiana PIN przez internet

0,00 zł.
1 000,00 zł.

15. Awaryjna wypłata gotówki zagranicą po utracie karty
16. Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN
na wniosek użytkownika karty

0,00 zł.

Rozdział III Przelewy transgraniczne
1. Opłata za przelew zagraniczny eksportowy
2. Opłaty za przelewy zagraniczne importowe wg taryfy opłat
i prowizji Banku BPS S.A.

20,00 zł.
plus 20,00 zł.

Rozdział IV Przelewy natychmiastowe
Opłata za przelew natychmiastowy wychodzący

Rozdział V

20,00 zł.

Kredyty i gwarancje bankowe

1. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

3 % od kwoty przyznanego
limitu

2. Udzielenie kredytu w rachunku kredytowym na
działalność gospodarczą

3%

3. Udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne – gotówkowe

3%

4.Udzielenie i przedłużenie kredytu w ROR
a) do kwoty 2000 zł.
b) powyżej kwoty 2000 zł.

1%
3%

5.

Udzielenie kredytu sezonowego

5%

6.

Udzielenie kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”

1,9 %

7.

Kredyt hipoteczny „Mój Dom”
spłata całości lub części kredytu przed terminem do 3 lat
trwania Umowy kredytu spłacanej kwoty kredytu
hipotecznego nie więcej niż wysokość odsetek, które były
naliczone od kwoty spłacanej przed terminem.
b) spłata całości lub części kredytu przed terminem powyżej 3 lat
trwania Umowy kredytu – 0,00 PLN spłacanej kwoty kredytu.
c) prowizji nie pobiera się, jeśli kwota wcześniejszej spłaty nie
przekracza w miesiącu - 300 PLN.
a)

2%

W przypadku pozostałych kredytów - brak prowizji za wcześniejszą spłatę.

8.

Udzielenie kredytu preferencyjnego – obrotowego
na zakup rzeczowych środków produkcji rolnej

9.

Opłata przygotowawcza od przyznanych i udzielonych kredytów: z
wyłączeniem pkt.4,5
a) kredyty dla rolników do kwoty kredytu 30.000 zł
b) kredyty dla rolników powyżej kwoty kredytu 30.000 zł
c) kredyty na działalność gospodarczą
d) pozostałe

wg postanowień umów
zawartych pomiędzy BPS S.A.
i ARiMR

25,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.
25,00 zł.

Uwaga :
- prowizje pobiera się od kwoty przyznanego kredytu dotyczy
pkt. 1,2,3,6.
prowizje można pobrać przy wypłacie kredytu.
dopuszcza się inne ustalone z Zarządem formy pobierania prowizji.
istnieje możliwość indywidualnych negocjacji wysokości prowizji.
10. Za dokonaną na wniosek klienta zmianę warunków
umowy kredytowej
a) prolongata spłaty kredytu jednorazowo od
prolongowanej kwoty
b) inna zmiana warunków
11. Za wydanie odpisów dokumentów, umowy o kredyt na wniosek
kredytobiorcy

3%
50,00 zł.
50,00 zł.

12. Za udzielenie bankowej informacji o obrotach i saldach
na rachunkach klienta w tym na rachunkach kredytowych
oraz opinii o wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec
Banku, na wniosek klienta lub za jego zgoda

50,00 zł.

13. Za udzielnie bankowej informacji kredytowej na zlecenie
innego banku krajowego w zakresie w jakim informacje
te są potrzebne w związku z udzieleniem kredytów,
pożyczek, poręczeń i gwarancji

bez opłat

14. Prowizja agencyjna
/za obsługę konsorcjum bankowego /

bez opłat

15. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki

30,00 zł.

16. Opłata za promesę bankową

100,00 zł.

17. Opłata za udzielenie i potwierdzenie gwarancji
bankowych i poręczeń

300,00 zł. /miesięcznie

18. Sporządzenie odpisu historii kredytu

20,00 zł.

19. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie spłaty kredytu

100,00 zł.

Rozdział V Inne
1.

Koszty upomnienia

30,00 zł.

2.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu
mającego moc takiego tytułu (od każdej przekazanej kwoty)

30,00 zł.
wg wystawionej faktury + 25% za każdy
dzień od dnia otrzymania wyceny do
dnia zapłaty za nią dłużnika
minimum 100,00 zł.

3.

Wycena majątku dłużnika na zlecenie BS

4.

Przygotowanie wniosku do sądu o wystawienie nakazu zapłaty

100,00 zł.

5.

Przygotowanie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji

100,00 zł.

Taryfa opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe w obrocie krajowym udostępniona jest
w placówkach BS.
Wielkości opłat i prowizji oraz stóp procentowych uzależniona jest od:
-

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym kwartale kalendarzowym
w stosunku do kwartału poprzedniego,
ceny środków finansowych na rynku międzybankowym,
stóp procentowych kredytu refinansowego i redyskontowego obwieszczanych przez Prezesa NBP,
stopy rezerwy obowiązkowej obwieszczonej przez Prezesa NBP.
Zarząd BS Szczucin

