Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/36/2012 Zarządu Banku z dnia 15.10.2012r.

SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY
W PIASKACH

TARYFA
OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach

dla
KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

uaktualniona zmianami: I z dnia 13.08.2013r. (U- 2/31/2013); II z dnia 11.10.2013r. (U-10/38/2013); III z dnia 13.01.2014r. (U-3/1/2014);
IV zm. z dnia 24.04.2014r. (U-3/13/2014); V z dnia 03.09.2014r. (U-11/29/2014); VI z dnia 20.01.2015r. (U-5/1/2015);
VII z dnia 24.02.2015r. (U-9/5/2015); VIII z dnia 24.07.2015r. (U-4/27/2015); IX z dnia 20.10.2015r. (U- 4/39/2015);
X z dnia 17.02.2016r. (U- 2/4/2016); XI z dnia 28.02.2017r. (U-7/8/2017);

Piaski październik 2012r.

Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie opłat i prowizji bankowych w Spółdzielczym Banku
Powiatowym w Piaskach dla Klientów Instytucjonalnych” zwanej dalej „Taryfą” dotyczy osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą – rezydentów i nierezydentów.
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach, zwanym dalej „Bankiem”

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w Banku pobierane są z rachunku w dniu dokonania
operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie.
Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku
prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej.
Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn,
za które Bank nie ponosi odpowiedzialności.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża
pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta.
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również
kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie
obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
Nie pobiera sie prowizji i opłat od:
 wpłat na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na
mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,
Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera sie dodatkowo opłaty i prowizje podane przez
banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i
telekomunikacyjne.
Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy
podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN
pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności.
Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew
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, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z
interesem Banku.
Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży
produktu/usługi, której dotyczy
Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z
umów zawieranych z Bankiem.
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Bank – Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
Rozdział I.
RACHUNKI DEPOZYTOWE
I.

1.

2.

Obowiązuje od 06.03.2017 r.
Stawka obowiązująca

RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH
oprócz ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Otwarcie rachunku:
a) bieżącego lub pomocniczego,
b) dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. rachunku
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).
Prowadzenie rachunku – miesięcznie:
a) bieżącego lub pomocniczego,
b) dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. rachunku
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

25,00 zł
20,00 zł
22,00 zł
17,00 zł

Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki,
pobrana z góry opłata za prowadzenie rachunku nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji
rachunku.

3.

Wpłata gotówkowa

4.

Wypłaty gotówkowa:

5.
6
6.1.

6.2.

7.

8.
8.1.

Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy.
Uwaga: - nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku,

Autowypłata
Przelew na rachunek:
w Banku:
a) w systemie bankowości elektronicznej
b) w placówce Banku
w innym banku krajowym:
a) w systemie bankowości elektronicznej
b) w placówce Banku w systemie Elixir
c) w placówce Banku w systemie Sorbnet
Zlecenie stałe:

0,30%
min 2,80zł max 200,00zł

0,50%
min 2,80zł max 200,00zł

0,60 zł/szt.

bez opłat
bez opłat
0,50 zł
3,00 zł
25,00 zł

Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

a) na rachunek prowadzony w Banku,
b) na rachunek w innym banku krajowym.
Polecenie zapłaty:
realizacja z rachunku dłużnika
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika.

bez opłat
2,50 zł
1,00 zł

odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia wypłaty
odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika
Czeki krajowe
Wydanie czeków - za jeden czek.
Potwierdzenie czeku – za jeden czek.
Inkaso czeku.
Udzielenie informacji o rachunku – opłata miesięczna:
10.1. Telefonicznie na hasło,

0,60 zł
10,00 zł
10,00 zł

10.2. Przekazywane w formie komunikatu SMS

0,30 zł

8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.

Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.
Uwaga: opłatę pobiera się od każdego SMS-a

11. Internet Banking dla Firm
11.1. Aktywacja usługi – opłata jednorazowa
11.2. Za korzystanie z systemu –miesięcznie
Wydanie dodatkowego czytnika wraz z kartą lub dodatkowego USB token, lub dodatkowego
token Vasco
11.3.
Uwaga:
Opłatę pobiera się także w przypadku zmiany użytkownika
Kolejna aktywacja usługi na wskazanym przez Klienta komputerze
11.4. Uwaga:
Opłatę pobiera się od każdorazowej zmiany na życzenie i/lub z winy Klienta
12. Likwidacja rachunku
Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych.
13. Uwaga:

3,00 zł
3,00 zł

10,00 zł

100,00 zł
bez opłat
150,00 zł

100,00 zł
bez opłat

Opłatę pobiera się miesięcznie od każdego rachunku masowego.

13.1

Aktywacja usługi – opłata jednorazowa

300,00 zł
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13.2.
14.
14.1.
14.2.
14.3

Za korzystanie z usługi – za każde rozpoczęte 5 tys. rachunków wirtualnych
System Bankowości Internetowej
Aktywacja usługi Bankowości Internetowej
Korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej – miesięcznie
Wysłanie hasła autoryzacyjnego za pomocą SMS wg kosztów operatora komórkowego
Uwaga: opłatę pobiera się od każdego SMS-a
II.

1.
2.

100,00 zł miesięcznie
bez opłat
bez opłat
0,20 zł /szt.

RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY W ZŁOTYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Otwarcie rachunku.
Prowadzenie rachunku – miesięcznie.

10,00 zł
3,99 zł

Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki ,
pobrana z góry opłata za prowadzenie rachunku nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku.

3.
4.
5
5.1.

5.2.

6.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3
11.

Wpłata gotówkowa.
Wypłata gotówkowa.
Przelew na rachunek:
w Banku:
a) w systemie bankowości elektronicznej
b) w placówce Banku
w innym banku krajowym:
a) w systemie bankowości elektronicznej
b) w placówce Banku w systemie Elixir
c) w placówce Banku w systemie Sorbnet
Zlecenie stałe:

Bez opłat
Bez opłat

bez opłat
bez opłat
0,50 zł
2,00 zł
25,00 zł

Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

a) na rachunek prowadzony w Banku,
b) na rachunek w innym banku krajowym.
Polecenie zapłaty:
Realizacja z rachunku dłużnika
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika.

Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia wypłaty
Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika
Czeki krajowe:
Wydanie czeków - za jeden czek.
Potwierdzenie czeku – za jeden czek.
Inkaso czeku.
Udzielenie informacji o rachunku – opłata miesięczna:
Telefonicznie na hasło,
Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.

Przekazywane w formie komunikatu SMS – od każdego SMS-a
System Bankowości Internetowej
Aktywacja usługi Bankowości Internetowej
Korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej – miesięcznie
Wysłanie hasła autoryzacyjnego za pomocą SMS wg kosztów operatora komórkowego
Uwaga: opłatę pobiera się od każdego SMS-a

Likwidacja rachunku

bez opłat
1,50 zł
1,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
0,40 zł
5,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
0,30 zł
bez opłat
bez opłat
0,20 zł /szt.
bez opłat

III. RACHUNEK LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH

1.
2.
5.

Otwarcie, prowadzenie, wpłata, wypłata, likwidacja rachunku.
Przelew na rachunek:
a) w Banku,
b) w innym banku krajowym

bez opłat
bez opłat
3,00 zł

IV. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH

w PLN

25,00 zł
50,00 zł

3.

Otwarcie rachunku walutowego - dla każdej waluty.
Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty.
Prowadzenie rachunku walutowego - dla każdej waluty - miesięcznie.

4.

Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych.

1.
2.

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

25,00 zł
0,15 %
min 5,00 zł max. 200,00 zł

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w walucie obcej lub w złotych.
5.
6.

Uwaga:- od nieawizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera sie dodatkową prowizję
w wysokości 0,25% od kwoty przewyższającej kwotę ustalona w komunikacie,
- w przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera sie prowizje w wysokości
0,25% kwoty awizowanej.

0,20%
min. 5,00 zł max.300,00 zł

Przelew na rachunek:
4

6.1.
6.2.

6.3.
7.

walutowy lub złotowy prowadzony w Banku
złotowy prowadzony w innym banku krajowym:
a) w placówce Banku w systemie Elixir
b)w placówce w Banku w systemie SORBNET
walutowy prowadzony w innym banku.

Bez opłat
3,50 zł.
25,00 zł.
Jak za sprzedaż przekazów
w obrocie dewizowym
(Rozdział IV tabela I)

Bez opłat

Likwidacja rachunku.
V. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

w PLN

Bez opłat

Otwarcie, prowadzenie, wpłata, likwidacja rachunku.
Wypłata gotówki:
Uwaga:- od nieawizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera sie dodatkowa prowizja
w wysokości 0,25% od kwoty przewyższającej kwotę ustalona w komunikacie,
- w przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera sie prowizje w wysokości
0,25% kwoty awizowanej.

Przelew na rachunek:
walutowy lub złotowy prowadzony w Banku ,
złotowy prowadzony w innym banku krajowym:
walutowy prowadzony w innym banku.

Bez opłat

Bez opłat
3,50 zł
Jak za sprzedaż przekazów
w obrocie dewizowym
(Rozdział IV tabela I)

VI. WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH

1.
2.
3.

5,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego).
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obrotów/itp.
Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę.
Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:
Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego.

5,00 zł

a) za każdy miesiąc roku bieżącego,

max. 50,00 zł za cały rok

10,00 zł

b) za każdy miesiąc roku poprzedniego.

4.

5.1.
5.2.

6.

7.

8.

max.100,00 zł za cały rok

Realizacja nietypowych /szczególnych dyspozycji na życzenie posiadacza rachunku np.:
regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów
na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. - wg
indywidualnych dyspozycji klienta – jednorazowo za daną usługę (czynność).
Uwaga: opłata niezależna od opłaty za zrealizowanie przelewu
Wysyłanie upomnień (monitów) z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego (za
monit)
Wysyłanie wezwań do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda
debetowego (za wezwanie)
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu.
Uwaga:
- opłata pobierana z rachunku dłużnika przy realizacji każdego przekazu na
rzecz organu występującego z egzekucją,
- opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu
występującego z egzekucją.

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia
spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem,
b) z innymi bankami.
Potwierdzenie wykonania blokady środków.
V. HOME BANKING

1.

Instalacja systemu HOME-BANKING w siedzibie klienta.

2.
3.
4.

Abonament miesięczny za korzystanie z systemu (za jedno stanowisko).
Zakup nowej wersji oprogramowania.
Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony:
a) w Banku,
b) w innym banku krajowym.

15 zł

10,00 zł
0,00 zł

20zł

Bez opłat
50,00 zł
20,00 zł
wg umowy z klientem
min. 50,00 zł
50,00 zł
wg kosztów rzeczywistych
bez opłat
1,50 zł

Rozdział II.
KARTY BANKOWE
1.
2.

I. KARTY DEBETOWE
Wydanie pierwszej karty
Wznowienie karty po upływie terminu ważności

Visa Business debetowa
Bez opłat
30 zł
5

3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.
8.

Wydanie duplikatu karty
Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku
Rolnik
Przedsiębiorca
Transakcje bezgotówkowe1)
Wypłaty gotówkowe:1)
w bankomatach jednostek organizacyjnych SBP
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach
POS zgodnie z zawartymi umowami2)
w pozostałych bankomatach w kraju
w bankomatach akceptujących kartę za granicą (od transakcji)
w punktach akceptujących kartę za granicą (od transakcji)
w punktach akceptujących kartę w kraju
w placówkach Poczty Polskiej (od transakcji)
Cash Back w Polsce (od transakcji)
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty

15 zł
4 zł
5 zł
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
5 zł
3 % min. 10zł
3 % min. 10zł
5 zł
5 zł
2 zł
1.000 zł
1.500 zł

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.

1)
2)

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

II. KARTA BANKOMATOWA SBP
Wydanie pierwszej karty.
Wydanie duplikatu karty.
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
Rozpatrzenie reklamacji
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie
Wydruk wyciągu w bankomacie
Opłata miesięczna za posiadanie karty
Wypłata gotówki

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

Rozdział III.
KREDYTY GOSPODARCZE
I. KREDYTY ZŁOTOWE
Prowizja za udzielenie kredytu lub pożyczki - naliczana od kwoty przyznanego kredytu/pożyczki
prowizja płatna jednorazowo
a) dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych w Banku,
b) dla pozostałych klientów.
1.2 prowizja pobierana rocznie za każdy rozpoczęty rok trwania kredytu
a) Kredyt producencki,
b) Kredyt AGRO-OBRÓT
2.
Prowizja za udzielenie kredytu z dopłatami ARiMR
2.1. Dla umów zawartych do dnia 19.06.2015r.
a) od kwoty udzielonego kredytu
b) od zaangażowania (od wysokości salda kredytu na koniec kwartału kalendarzowego
pobierana kwartalnie w terminie do 7 dni po kwartale)
2.2. Dla umów zawartych od dnia 19.06.2015r.- symbol: RR; Z; PR; K01; K02;
a) od kwoty udzielonego kredytu
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) – od
3.
kwoty prolongowanej.
Sporządzenie aneksu do umowy - skutkującego zwiększeniem kwoty kredytu – naliczana od
4.
kwoty zwiększenia kredytu, wynikającej z aneksu (płatna jednorazowo od każdego aneksu).
Sporządzenie aneksu do umowy - skutkującego wydłużeniem terminu spłaty kredytu naliczana od kwoty kredytu objętej zmianą terminu spłaty (płatna jednorazowo od każdego
5.
aneksu).
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 2-4 dokonywanych na
6.
wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu.
Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo).
7.
Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z kredytu,

1.
1.1

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

8.

Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość
zadłużenia/ lub brak/spłaty kredytu.

2,00 %
3,50 %
1,00 %
1,50 %

1%
0,25%
1,00%
2,00 %
min 20,00 zł
2,00 %
min 50,00 zł
2,00 %
min 30,00 zł
50,00 zł
1,00 %
min. 50,00 zł
30,00 zł
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Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, gwarancji
lub poręczenia.
10. Sporządzenie historii udzielonego kredytu:
a) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w roku bieżącym,
b) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w latach poprzednich – za każdy rok poprzedni.
Wysyłanie upomnień (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie
11.1.
kredytowej dokumentów (za monit/ wezwanie)
11.2. Wysyłanie wezwań do zapłaty należności Banku (za wezwanie)
12. Czynności wykonane poza Bankiem na życzenie Klienta:
a) potwierdzenie własnoręczności podpisu,
b) odebranie na piśmie zgody współmałżonka na udzielenie kredytu,
c) inne
13. Udzielenie gwarancji – prowizja naliczana od kwoty gwarancji
14. Korzystanie z gwarancji – za każdy rozpoczęty rok od kwoty gwarancji
15. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta.
9.

Uwaga: nie pobiera się prowizji za wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenia kredytu.

30,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
0,00 zł
40,00 zł
1,50 %
1,50 %
50,00 zł

Rozdział IV.
INNE USŁUGI
I. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
6.1.

6.2.
7.
8.
1)
2)
3)
4)

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6, w przypadku opcji kosztowej „OUR”.
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
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.
Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 3.4. 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.

II. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE

1.

w PLN

Realizacja przelewów w trybie standardowym:
pomiędzy rachunkami walutowymi
12 zł
prowadzonymi w Grupie BPS
od
SEPA
12 zł
transakcji
Regulowany
30 zł
polecenie wypłaty1)
0,25% min. 30 zł, max. 200 zł
Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:
w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
100 zł
od
w USD, GBP i PLN w trybie
transakcji
80 zł
„przyspieszonym”
Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych:
przekazy na kwoty nie przekraczające
5 zł
równowartości 10 EUR
SEPA
12 zł
od
transakcji
Regulowany
20 zł
polecenia wypłaty z dyspozycją
20 zł
dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”
od
0,15% min. 20 zł, max. 100 zł
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu
transakcji
Zlecenie poszukiwania przelewu/
75 zł + koszty banków trzecich
postępowanie wyjaśniające wykonane
za zlecenie
na zlecenie Klienta2)
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty3)
przy kwotach do 5 000 EUR lub jej
równowartości w innej walucie
60 zł
wymienialnej
od
transakcji
przy kwotach powyżej 5 000 EUR lub
ich równowartości w innej walucie
80 zł
wymienialnej
od
35 zł
Opłata „Non-STP” 4)
transakcji
Zmiany/korekty/odwołania
75 zł + koszty banków trzecich
od
zrealizowanego przelewu, wykonane na
transakcji
zlecenie Klienta

w PLN

Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów
służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie
i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe) - od kwoty skupionej waluty:
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a) od klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości
w złotych na te rachunki,
b) od klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków
złotowych na te rachunki,
c) z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej.
2.

0,10%
min. 10,00zł max. 100,00zł

0,20%
min. 20,00zł max. 100,00zł

0,20%
min. 25,00zł max. 120,00zł

Sprzedaż walut obcych:
a) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku ,
b) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych
bankach.

0,30%
min. 10,00zł max. 150,00zł

0,40%
min. 20,00zł max. 150,00zł

III. USŁUGI RÓŻNE

1.
2.
3.

Wydanie kserokopii umowy.
Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta.
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową

30,00 zł
50,00 zł

uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego

50,00 zł

Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku
podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty.

IV. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE

1.
2.

Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt.
20,00 zł
Przechowywanie depozytu – za każdy depozyt:
a) duplikatów kluczy – miesięcznie,
30,00 zł
b) książeczek, bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów
20,00zł
wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu,
c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) – kwartalnie od jednego
1,00% wartości
min. 10,00zł max. 100,00 zł
dokumentu.
d) innych rzeczy ruchomych – miesięcznie
20,00 zł
Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz
z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości.

V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

1.

Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki prowadzone w Banku:
Uwaga: nie dotyczy wpłat gotówkowych na własne rachunki rozliczeniowe prowadzone w Banku

a) do kwoty 1.000,00 zł włącznie
b) powyżej kwoty 1.000,00 zł

2,50 zł
0,30 %
max. 200,00 zł

Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza si pobieranie opłaty
od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego wysokości wynikającej z umowy

2.

Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych:
a) do kwoty 1.000,00 zł włącznie
b) powyżej kwoty 1.000,00 zł

2,50 zł
0,50 %
max. 200,00 zł

1.

VI. WRZUTNIA
Korzystanie z wrzutni, portfela do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz klucza do
drzwiczek wrzutni – opłata miesięczna zależna od ilości wydanych portfeli

5,00 zł/szt

2.

Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni – za wpłatę

Wg umowy
z Klientem
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