SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY
W PIASKACH

TARYFA
OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach

dla
KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Obowiązuje od 25.01.2022r.

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach dla klientów indywidualnych” zwana
dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach SBP Piaski zwanych dalej Bankiem, oraz
przeprowadzanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
2. Opłaty i prowizje ustalane są i pobierane w złotych polskich:
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.
3. W przypadku opłat z rachunków walutowych wskazanych w Taryfie w złotych polskich, opłata pobierana jest w walucie
rachunku przeliczonej z PLN po średnim kursie NBP z dnia rozliczenia.
4. 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.
5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość
pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.
6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
7. 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.
8. 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.
9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
10. 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.
11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży
produktu/usługi, której dotyczy.
12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać
z umów zawieranych z Bankiem.
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ROZDZIAŁ I
RACHUNKI DEPOZYTOWE
Rodzaj usług (czynności)

I.

RACHUNEK
OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWY

1.

Otwarcie i likwidacja rachunku
płatniczego

Tryb
pobierania

Stawka obowiązująca

Konto
Podstawow
Standard y Rachunek
i PKZP
Płatniczy

od usługi

Konto
Senior

Konto
Student

Konto Junior, Konto osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej; Konto osoby
całkowicie ubezwłasnowolnionej

Lp.

bez opłat

Prowadzenie rachunku
płatniczego
2.

Uwaga: nie pobiera się opłaty za miesięcznie
prowadzenie rachunku za miesiąc,
w którym rachunek został otwarty

bez opłat

4,99

3,00

3.

Wpłata gotówki na rachunek
płatniczy dokonana w
jednostkach Banku

za wpłatę

bez opłat

4.

Wypłata gotówki z rachunku
płatniczego w jednostkach
Banku

za wypłatę

bez opłat

5.

Polecenie przelewu:

za przelew

bez opłat

polecenie przelewu wewnętrznego
5.1 - na rachunki prowadzone w
Banku

bez opłat

bez
opłat

na rachunek w innym banku krajowym (w systemie ELIXIR):
5.2

a) w systemie bankowości
elektronicznej

0,50

0,00*/0,50

0,50

bez opłat

0,501

3,50

0,00*/3,50

3,50

3,50

3,50

0,00*/25,00

25,00

25,00

25,00

za przelew
b) w placówce Banku w systemie
ELIXIR
5.3

na rachunek w innym banku krajowym (w systemie SORBNET)
a) w placówce Banku w systemie
SORBNET

za przelew

25,00
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5.4

polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR
a) w placówce Banku
b) w systemie bankowości
elektronicznej

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,001

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

3,50

0,00*/3,50

3,50

3,50

3,50

4,00

0,00*/4,00

4,00

4,00

4,00

za przelew

5.5 polecenie przelewu SEPA
a) do banków krajowych
b) do banków w ramach EOG
poza krajowymi

za przelew

Zlecenie stałe:
6.

a) przyjęcie/zmiana/odwołanie
zlecenia stałego
b) realizacja zlecenia stałego na
rachunek w Banku
c) realizacja zlecenia stałego na
rachunek w innym banku
krajowym

bez opłat

za zlecenie

Uwaga: opłata pobierana za
każdorazowe przekazanie
środków
w ramach zlecenia, nie pobiera
się dodatkowej opłaty za przelew
7.

2,00

0,00*/2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00*/2,00

2,00

2,00

----

3,00

3,00

3,00

3,00

----

3,00

3,00

3,00

3,00

----

0,00

0,001

Polecenie zapłaty:

7.1 realizacja z rachunku dłużnika
Uwaga: opłata pobierana z
rachunku dłużnika
7.2

odwołanie lub aktualizacja zgody
polecenia zapłaty

za zlecenie

odmowa wykonania polecenia
7.3 zapłaty z tytułu braku środków na
rachunku dłużnika
8.

Usługa Bankowości Elektronicznej (System Bankowości Internetowej)1:

8.1

Aktywacja Systemu Bankowości
Internetowej

jednorazowo

bez opłat

8.2

Korzystanie z Systemu
Bankowości Internetowej

miesięcznie

bez opłat

8.3

Wysłanie hasła autoryzacyjnego
za pomocą SMS

jednorazowo

0,00

0,00*/0,00

0,00
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9.

Udzielenie informacji o rachunku:
telefonicznie na hasło

9.1

Uwaga: opłata niezależna od ilości
i rodzaju prowadzonych rachunków

powiadomienie SMS
9.2

Uwaga: nie dotyczy haseł aktywacyjnych
i jednorazowych systemu bankowości
internetowej

miesięcznie

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

za każdy
SMS
wysłany
przez Bank

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

2,00%

-

2,00%

2,00%

min
20,00

min
20,00

2,00%

2,00%

min
20,00

min
20,00

10. Debet dopuszczalny w ror:
10.
przyznanie limitu debetu
1
podwyższenie limitu
10.
2 (od różnicy pomiędzy dotychczasową, a
nową wysokością)

Sporządzenie i wysłanie wezwań
(monitów) do zapłaty należności
Banku z tytułu powstania
11.
niedopuszczalnego salda
debetowego (nie dotyczy produktów

jednorazowo
od
wnioskowanej
kwoty

jednorazowo
2,00%
od kwoty
podwyższen min 20,00
ia

-

-

wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank
za każdy
monit

kredytowych)

*Zgodnie

min 20,00

-

1) listem zwykłym – wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez
Bank, nie mniej niż 3,30
2) listem poleconym – wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez
Bank, nie mniej niż 5,90
3) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – wg kosztów
rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 8,50

z Ustawą o usługach płatniczych, art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla

wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną transakcję płatniczą w miesiącu kalendarzowym Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą.
1

Usługa bankowości elektronicznej, zlecenie stałe – nie są dostępne dla Konta osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

II.
1.
2.

RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE
W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ
OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
Otwarcie i likwidacja rachunku
Wydanie książeczki
Uwaga: nie dotyczy SKO

Tryb pobierania

Stawka

od usługi

bez opłat

za każdą książeczkę

30,00

3.

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

bez opłat

4.

Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku

od transakcji

bez opłat

5.
6.

Wypłata gotówki z rachunku dokonana w jednostkach Banku
Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji

od transakcji
za każdą książeczkę

bez opłat
30,00

Tryb pobierania

Stawka

od usługi

bez opłat

od transakcji

bez opłat

III.
1.
2.

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY
SKARBONKA
Otwarcie i likwidacja rachunku
Wpłata gotówki lub przelew z innego rachunku
w Banku
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3.

Wypłata gotówki:

3.1

pierwsza wypłata w danym miesiącu kalendarzowym

od transakcji

3.2

kolejna wypłata w danym miesiącu kalendarzowym

od transakcji

4.

Polecenie przelewu:

bez opłat
0,25% min 10,00
max 200,00

pierwsze w danym miesiącu kalendarzowym:
4.1

od transakcji

bez opłat

w systemie bankowości elektronicznej

za przelew

w placówce Banku w systemie ELIXIR

za przelew

w placówce Banku w systemie SORBNET

za przelew

w systemie Express ELIXIR (przelew natychmiastowy)

za przelew

0,50
3,50
25,00
10,00

a) na rachunek w Banku
b) na rachunek w innym banku krajowym:

kolejne w danym miesiącu kalendarzowym:
a) na rachunek w Banku
4.2

5.
5.1

IV.

od transakcji

0,25% min 10,00
max 200,00

b) na rachunek w innym banku krajowym:
w systemie bankowości elektronicznej

od transakcji
+ za przelew

w placówce Banku w systemie ELIXIR

od transakcji
+ za przelew

w placówce Banku w systemie SORBNET

od transakcji
+ za przelew

w systemie Express ELIXIR (przelew natychmiastowy)

od transakcji
+ za przelew

0,25% min 10,00
max 200,00 + 0,50
0,25% min 10,00 max
200,00 + 3,50
0,25% min 10,00 max
200,00 + 25,00
0,25% min 10,00 max
200,00 + 10,00

Dostęp do Usługi Bankowości Elektronicznej:
dla osób posiadających rachunek rozliczeniowy w Banku

RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY
OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH

jednorazowo

bez opłat

Tryb pobierania

Stawka

1.
2.

Otwarcie i likwidacja rachunku lokaty
Prowadzenie rachunku lokaty

od usługi
miesięcznie

bez opłat
bez opłat

3.

Wpłata na rachunek lokaty
Wypłata gotówki z rachunku lokaty w jednostce Banku
prowadzącej rachunek
Przeniesienie lokaty na rzecz innej osoby, jak również na
lokatę wspólną lub z lokaty wspólnej na indywidualną

od transakcji

bez opłat

od transakcji

bez opłat

od usługi

30,00

4.
5.

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY
V. NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH
WYMIENIALNYCH
1.
2.
3.
4.

Otwarcie i likwidacja rachunku walutowego, płatnego na
każde żądanie – dla każdej waluty
Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde
żądanie - dla każdej waluty
Wpłata gotówki na rachunek walutowy dokonana w walucie
obcej lub w złotych
Wypłata gotówki z rachunku walutowego - w walucie obcej
lub w złotych, prowadzonego w danej jednostce
organizacyjnej Banku
Uwaga: opłatę pobiera się za:

Tryb pobierania

Stawka

od usługi

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

od wpłaty

bez opłat

od wypłaty

bez opłat
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a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych
w Komunikacie Banku – opłata pobierana w dniu dokonania
wypłaty

od wypłaty

0,25% od kwoty
przewyższającej kwotę
w Komunikacie

b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po
wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki

od wypłaty

0,25% od kwoty
awizowanej

od przelewu

bez opłat

a) w systemie bankowości elektronicznej

od przelewu

0,50

b) w placówce Banku w systemie ELIXIR

od przelewu

3,50

c) w placówce Banku w systemie SORBNET

od przelewu

25,00

d) w systemie Express ELIXIR

od przelewu

10,00

5.3

walutowy prowadzony w innym banku krajowym lub
zagranicznym

od przelewu

Jak polecenie przelewu
w walucie obcej
(Rozdział IV tabela I)

6.

Polecenie przelewu SEPA

6.1

do banków krajowych

od przelewu

12,00

6.2

do banków w ramach EOG poza krajowymi

od przelewu

3,50

5.

Polecenie przelewu na rachunek:

5.1

walutowy lub złotowy prowadzony w Banku
złotowy w innym banku krajowym:

5.2

RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY
VI. OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH
WYMIENIALNYCH
1.

2.

Tryb pobierania

Stawka

za usługę

bez opłat

za wypłatę

bez opłat

a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w
Komunikacie Banku - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty

za wypłatę

0,25% od kwoty
przewyższającej kwotę
w Komunikacie

b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po
wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w
przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji
lokaty

za wypłatę

0,25% od kwoty
awizowanej

Tryb pobierania

Stawka

Otwarcie i likwidacja rachunku lokaty terminowej - dla każdej
waluty
Wypłata gotówki z rachunku walutowego - w walucie lub
w złotych, prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej
Banku
Uwaga: opłatę pobiera się za:

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE
VII. Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW
DEPOZYTOWYCH
1.

Wydanie kserokopii umowy

za dokument

20,00

2.

Sporządzenie odpisu dowodu księgowego

za dokument

5,00

3.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym
za dokument
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku zaświadczeń
za dokument
bankowych innych niż w pkt.3
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku:

4.
5.

6.

30,00
30,00

Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego.

a) za każdy miesiąc roku bieżącego

za zestawienie

b) za każdy miesiąc roku poprzedniego

za zestawienie

3,00 max 30,00
za cały rok
5,00 max 50,00
za cały rok

Wyciąg z rachunku w formie papierowej:
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6.1

6.2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

dla klientów, którzy nie posiadają bankowości elektronicznej:
a) pierwszy

za wyciąg

bez opłat

b) kolejny

za wyciąg

5,00

miesięcznie

5,00

jednorazowo

bez opłat

jednorazowo

bez opłat

za dyspozycję

20,00

dla klientów posiadających bankowość elektroniczną
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o
ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do
rozporządzania wskazanym rachunkiem
Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź
adresowych posiadacza rachunku
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia)
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci
Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci Posiadacza
rachunku
Realizacja spadku

od każdego zapisobiorcy

20,00

od każdego spadkobiercy

20,00

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego
moc takiego tytułu

za każdą wyegzekwowaną
kwotę

0,00

Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem
jednorazowo
5,00
b) z innymi bankami

jednorazowo

100,00

Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata.

jednorazowo

Jak za depozyty
wartościowe i rzeczowe
(Rozdział IV tabela V)

14.

Potwierdzenie wykonania blokady środków

za dokument

20,00

15.

Czynności wykonane poza Bankiem na życzenie klienta:
a) przyjęcie pełnomocnictwa lub dyspozycji na wypadek
śmierci,
jednorazowo

50,00

za zmianę

20,00

Uwaga: opłata niezależna od opłaty w pkt. 7 lub pkt.9

16.

I.

b) wypłata gotówki w domu klienta lub w szpitalu
c) inne
Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i
odwrotnie

Rozdział II.
KARTY BANKOWE
KARTY PŁATNICZE DEBETOWE (VISA1,
Tryb pobierania
MasterCard)

1.

Wydanie karty (pierwszej)

2.

Wznowienie karty po upływie terminu ważności

3.

Wydanie duplikatu karty
Obsługa karty debetowej /Opłata za posiadanie karty –
od każdej karty wydanej do rachunku:
Konto Standard

4.
4.1
4.2
4.3

Konto Senior

6.

Konto Student
Konto Junior, Konto osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej
Podstawowy Rachunek Płatniczy
Krajowe i zagraniczne w tym transgraniczne transakcje
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych 1)
Wypłaty gotówkowe: 1)

6.1

w bankomatach jednostek organizacyjnych SBP Piaski

4.4
4.5
5.

Stawka

jednorazowo

bez opłat

za wznowienie

5,00/0,00***

za duplikat

5,00

miesięcznie

3,00

miesięcznie

3,00

miesięcznie

bez opłat

Miesięcznie

Bez opłat

miesięcznie

bez opłat****

od transakcji

bez opłat

od wypłaty

bez opłat
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6.2

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków
krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami2)

od wypłaty

bez opłat

6.3

w pozostałych bankomatach w kraju

od wypłaty

4,00/0,00**

od wypłaty

4,00

od wypłaty

2% min 10,00

od wypłaty

2% min 10,00

od wypłaty

5,00
5,00

6.7

transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR
zagraniczne i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w
walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG
w punktach akceptujących kartę za granicą tj. poza EOG (od
transakcji)
w punktach akceptujących kartę w kraju

6.8

w placówkach Poczty Polskiej (od transakcji)

od wypłaty

6.9

Cash Back (od transakcji)

od wypłaty

2,00

7.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

od wypłaty

1 000,00

6.4
6.5
6.6

1)
2)

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja – 3% wartości transakcji ,
przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego,
lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku,
Uwaga dotyczy Podstawowego rachunku Płatniczego:
**Zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych, art. 59ie ust. 2 – 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 Taryfą.
***Wznowienie karty dla posiadacza Podstawowego rachunku płatniczego 0,00 zł, w przypadku wznowienia karty wydanej dla Pełnomocnika opłata
zostanie pobrana zgodnie z Taryfą.
****Nie pobiera się opłaty za obsługę jednej karty debetowej wydanej dla Podstawowego Rachunku Płatniczego, za każdą następną kartę wydaną np.
Pełnomocnikowi pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KARTA BANKOMATOWA SBP Piaski (konto:
Standard, Senior, Student, Podstawowy Rachunek Płatniczy)
Wydanie pierwszej karty
Wydanie duplikatu karty
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
Rozpatrzenie reklamacji
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie
Wydruk wyciągu w bankomacie
Opłata za posiadanie karty
Wypłata gotówki

III. KARTA DEBETOWA EURO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.
8.

Wydanie karty debetowej (pierwszej)
Obsługa karty debetowej1)
Wznowienie karty debetowej po upływie terminu ważności
Wydanie duplikatu karty debetowej2)
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze
przy użyciu karty debetowej EURO do płatności bezgotówkowych3)
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków3)

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo
za duplikat
za wznowienie
od reklamacji
za czynność
za wyciąg
miesięcznie
za wypłatę

bez opłat
5,00
5,00
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo

0 EUR
1 EUR
1 EUR
5 EUR

od transakcji

0 EUR

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami4)
w innych bankomatach w kraju
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu
karty debetowej EURO do płatności gotówkowych
w punktach akceptujących kartę w kraju
w punktach akceptujących kartę za granicą
w placówkach Poczty Polskiej
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta

0 EUR
2% min. 1,5 EUR
od transakcji

2% min. 2,5 EUR

od transakcji
od zlecenia

2% min. 2,5 EUR
2% min. 2,5 EUR
2% min. 2,5 EUR
0 EUR
2 EUR
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9.
10.

Telefoniczne odblokowanie kodu PIN
Sprawdzanie salda w bankomacie5)

od transakcji
od transakcji

0 EUR
0 EUR

1)

Opłata naliczana jest od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę.

2)

4)

Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa
prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku bankowego i PLN.
Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.

5)

Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.

3)

I.

KREDYTY ZŁOTOWE

Rozdział III.
RACHUNKI KREDYTOWE
Tryb pobierania

Stawka

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego (płatna w dniu złożenia wniosku o kredyt)
1.

Uwaga: Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,
w przypadku udzielenia kredytu, opłata ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu.

1.1

konsumenckiego gotówkowego:
1.1.1 Szybka Gotówka
1.1.2. Kredyt ekologiczny

1.2

mieszkaniowego

1.3

hipotecznego

1.4

w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

bez opłat

1.5

okazjonalnego kredytu gotówkowego

bez opłat

2.

Prowizja za udzielenie kredytu:

2.1

konsumenckiego gotówkowego:

bez opłat

jednorazowo

100,00
100,00

2.1.1. Szybka Gotówka:
a) dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych w Banku
b) dla pozostałych klientów

jednorazowo od kwoty
kredytu

2,00%
min 30,00
3,50%

2.1.2. Kredyt ekologiczny:
a) dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych w Banku
b) dla pozostałych klientów
2.2

b) dla pozostałych klientów

4,00%

hipotecznego:
a) dla posiadaczy rachunków typu ROR lub bieżący w SBP Piaski
wykazujących od min. 12 m-cy stałe wpływy na rachunek z tytułu
wynagrodzenia, prowadzonej działalności gospodarczej/rolniczej,
innych związanych z uzyskiwanymi dochodami
b) dla pozostałych posiadaczy rachunków typu ROR lub bieżący w
SBP Piaski

jednorazowo od kwoty
kredytu

w rachunku płatniczym/odnawialny dla posiadaczy rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych
Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny
okres w wysokości jak za udzielenie kredytu,

1,00%
2,00%

1,00%
jednorazowo od kwoty
kredytu

c) dla pozostałych klientów

2.4

1,00%

mieszkaniowego:
a) dla posiadaczy rachunków typu ROR lub bieżący w SBP Piaski

2.3

jednorazowo od kwoty
kredytu

2,00%
3,00%

jednorazowo od kwoty
kredytu

2,00%
min 30,00
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Wysokość prowizji

2.5

jednorazowo od kwoty ustalana w uchwale
Zarządu w terminie
kredytu

okazjonalnego kredytu gotówkowego

uruchomienia kredytu

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat
kapitałowych lub odsetek)
Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy
dotychczasową a nową wysokością kredytu).

3.
4.
5.

Przedterminowa spłata kredytu

6.

Zmiana zabezpieczenia kredytu
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione
w pkt. 3-6, dokonywanych na wniosek klienta

7.

Wydanie promesy udzielenia kredytu
Uwaga: Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z kredytu,

8.

w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji
za udzielenie kredytu.

II.
1.

2.

3.
4.

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE
Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczeń
bankowych
Uwaga: nie pobiera się opłaty za wydanie dokumentów zwalniających
zabezpieczenia kredytu

od wysokości kwoty
prolongowanej

2,00%
min 50,00

od kwoty
podwyższenia kredytu

2,00%
min 30,00

od transakcji
od każdego
zabezpieczenia
jednorazowo
od aneksu

bez opłat

jednorazowo od kwoty
przyrzeczonej

1,00%
min 50,00

Tryb pobierania

Stawka

za zaświadczenie

20,00

za dokument

20,00

za dokument

30,00

za dokument

20,00

za wezwanie

0,00

za wezwanie

wg kosztów
rzeczywistych 1)

jednorazowo

50,00

jednorazowo

20,00

100,00
100,00

Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy:
a) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w roku bieżącym
b) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w latach poprzednich –
za każdy poprzedni rok
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty do dłużnika lub jego
poręczycieli
Uwaga: kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit

5.

6.

Sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych
dokumentów zgodnie z umową
Czynności wykonane poza Bankiem na życzenie Klienta:
a) potwierdzenie własnoręczności podpisu
b) odebranie na piśmie zgody współmałżonka na udzielenie kredytu

7.
1)

c) inne
Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na
wniosek klienta

wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank
1) listem zwykłym – wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 3,30
2) listem poleconym – wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 5,90
3) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 8,50

Rozdział IV.
I.

INNE USŁUGI
PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM
Tryb pobierania

Stawka

1.

Polecenie przelewu SEPA

1.1

do banków krajowych

za przelew

12,00

1.2

do banków w ramach EOG poza krajowymi
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach
EOG1)
Polecenie wypłaty w tym polecenie przelewu w walucie obcej1)

za przelew

3,50

za przelew

25,00

2.
3.
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3.1

polecenie przelewu w walucie obcej wysłane do banków
krajowych

za przelew

3.2

polecenie wypłaty

za przelew

4.

polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami
prowadzonymi w grupie BPS
Realizacja przelewu walutowego otrzymanego

4.1

z banków krajowych

4.2

z banków w ramach EOG poza krajowymi w walucie EUR

4.3

z banków w ramach EOG poza krajowymi w walucie innej
niż EUR

4.4

z banków zagranicznych (tj. spoza EOG)

5.

Dodatkowe opłaty:
realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym
„pilnym” w EUR, USD , GBP i PLN
realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR
zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata
pobierana ze zwracanej kwoty)
zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ postępowanie
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta2)
zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia
przelewu, wykonane na zlecenie Klienta
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji
realizowanej w innej walucie niż waluta rachunku)

3.3

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
1)
2)

SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W
GOTÓWCE

1.

Skup i sprzedaż walut obcych

1.

za przelew

12,00

od otrzymanego
przelewu
od otrzymanego
przelewu
od otrzymanego
przelewu
od otrzymanego
przelewu

12,00
0,00
20,00
20,00

za przelew

100,00

za przelew

100,00
0,15% min 20,00
max 100,00

od transakcji
od zlecenia

75,00 + koszty banków trzecich

od transakcji

75,00 + koszty banków trzecich

od transakcji

0,00

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5, np.: w przypadku opcji kosztowej „OUR”,
lub polecenia przelewu w trybie „pilnym”
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

II.

III.

0,25% min 30,00
max 300,00
0,25% min 30,00
max 300,00

PRZEKAZY PIENIĘŻNE WESTERN UNION
Krajowe i międzynarodowe

Tryb pobierania

Stawka

od transakcji

bez opłat

Tryb pobierania

Stawka

za każdą czynność

według tabel
ogłaszanych przez
WESTERN UNION

IV.

USŁUGI RÓŻNE

Tryb pobierania

Stawka

1.

Wydanie kserokopii umowy

za dokument

20,00

2.

Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta

za dokument

50,00

za czynność bankową

50,00
lub na zasadach
wzajemności

za dyspozycję

25,00

za dyspozycję

25,00

3.

4.

5.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom,
organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa
bankowego
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.
110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących
wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty.
Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby, zlecone
przez składającego zapytanie
Uwaga: zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku
oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej (podana stawka
uwzględnia wartość podatku VAT)
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na
wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji
klientem Banku
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6.
7.

Opłata za odzyskanie środków transakcji płatniczej wykonanej
przez klienta z użyciem nieprawidłowego unikatowego
identyfikatora – czynność realizowana na zlecenie klienta
Opłata za wysłanie telefaksu na życzenie klienta:
a) krajowego
b) zagranicznego

V.

DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE

1.

Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego

jednorazowo

30,00

za stronę
za stronę

5,00
10,00

Tryb pobierania

Stawka

za depozyt

50,00

miesięcznie
miesięcznie od
dokumentu

70,00

Przechowywanie depozytu – za każdy depozyt:
2.

a) duplikatów kluczy
b) książeczek, bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za
wyjątkiem papierów wartościowych
c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.)
d) innych rzeczy ruchomych

70,00

rocznie od
dokumentu

1,00% wartości,
min 100,00
max 200,00

miesięcznie za
depozyt

70,00

Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji
obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej

VI.

CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

Tryb pobierania

Stawka

od wpłaty

bez opłat

1.

Wpłaty gotówki na rachunki osób prywatnych, w tym rolników,
prowadzone w Banku

2.

Wpłaty gotówki na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku:

2.1

do 1.000,00 zł włącznie

2.2

powyżej 1.000,00 zł
od kwoty wpłaty
0,40% max 200,00
Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat
na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy

3.

Wpłaty gotówki na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych:

3.1

do 1.000,00 zł włącznie

od wpłaty

3,40

3.2

powyżej 1.000,00 zł

od wpłaty

0,50% max 200,00

od wpłaty

3,40

Rozdział V.
I.

PRODUKTY BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ZYSK
Tryb pobierania

Stawka

od usługi

bez opłat

od transakcji

bez opłat

3.

Otwarcie i likwidacja rachunku
Wpłata gotówki lub przelew z innego rachunku
w Banku
Wypłata gotówki:

3.1

pierwsza wypłata w danym miesiącu kalendarzowym

od transakcji

bez opłat

3.2

kolejna wypłata w danym miesiącu kalendarzowym

od transakcji

0,25% min 8,00

4.

Polecenie przelewu:

4.1

pierwsze w danym miesiącu kalendarzowym:
od transakcji

bez opłat

1.
2.

a) na rachunek w Banku
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b) na rachunek w innym banku krajowym:
w systemie bankowości elektronicznej

za przelew

w placówce Banku w systemie ELIXIR

za przelew

w placówce Banku w systemie SORBNET

za przelew

w systemie Express ELIXIR (przelew natychmiastowy)

za przelew

0,50
3,50
25,00
10,00

od transakcji

0,25% min 8,00

kolejne w danym miesiącu kalendarzowym:
4.2

a) na rachunek w Banku
b) na rachunek w innym banku krajowym:
w systemie bankowości elektronicznej
w placówce Banku w systemie ELIXIR
w placówce Banku w systemie SORBNET
w systemie Express ELIXIR (przelew natychmiastowy)

od transakcji
+ za przelew
od transakcji
+ za przelew
od transakcji
+ za przelew
od transakcji
+ za przelew

0,25% min 8,00 + 0,50
0,25% min 8,00 + 3,50
0,25% min 8,00 +
25,00
0,25% min 8,00 +
10,00

5.
5.1

Dostęp do Usługi Bankowości Elektronicznej:
dla osób posiadających rachunek rozliczeniowy w Banku

jednorazowo

bez opłat

5.2

dla pozostałych osób

jednorazowo

50,00
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