Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu nr 60/2018
Banku Spółdzielczego we Mstowie
z dnia 25.05.2018r .
Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie:
1) Uchwały Zarządu nr 77/2018 z dn. 24.08.2018r.
2) Uchwały Zarządu nr 104/2018 z dn. 29.11.2018r.
3) Uchwały Zarządu nr 119/2018 z dn. 19.12.2018r.
4) Uchwały Zarządu nr 50/2019 z dn. 04.07.2019r.
5) Uchwały Zarządu nr 68/2019 z dn. 30.09.2019r.
6) Uchwały Zarządu nr 71/2020 z dn. 18.06.2020r.
7) Uchwały Zarządu nr 86/2020 z dn. 29.09.2020r.
8) Uchwały Zarządu nr 97/2020 z dn. 20.10.2020r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI
BANKOWE

Obowiązuje od 20.10.2020r.

MSTÓW 2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe” zwana w dalszej części „Taryfą” ma zastosowanie do czynności bankowych
realizowanych w Centrali Banku i innych jednostkach organizacyjnych."
2. Użyte w Taryfie określenie „Bank” należy rozumieć, jako Bank Spółdzielczy we Mstowie oraz jego jednostki organizacyjne.
3. Za stałe wpływy należy rozumieć systematyczne, przynajmniej raz w miesiącu, wpływy na rachunek prowadzony przez BS we
Mstowie pochodzące ze wskazanego źródła dochodu.
4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa usługobiorca lub zleceniodawca operacji bankowej.
5. Zarząd może podjąć decyzje o zmianie wysokości, bądź likwidacji prowizji oraz stosowaniu innych stawek w szczególności w czasie
trwających kampanii promocyjnych.
6. Nie pobiera się prowizji od operacji związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku.
7. Na życzenie Klienta, po uzgodnieniu wysokości prowizji, Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie.
8. Za czynności bankowe wykonywane przez Bank na podstawie odrębnych umów z Klientami mogą być pobrane inne prowizje/opłaty
niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach.
9. Wyniki negocjacji przedstawiane są do akceptacji Prezesowi Zarządu.
10. Bank ustala i pobiera prowizje/opłaty za zlecone usługi w złotych.
11. Wszystkie prowizje i opłaty określone w Taryfie pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
12. Prowizja za udzielenie kredytu nie jest związana z długością okresu kredytowania.
13. Obowiązująca Posiadacza rachunku Taryfa opłat i prowizji może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy.
14. Zasady zmian stawek opłat i prowizji zawarte są w odpowiednich regulacjach lub umowie rachunku w zależności od rodzaju
rachunku i podmiotu.
15. Zastosowany w tabelach znak „ --- „ oznacza, że dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego produktu,
rachunku/pakietu.
16. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi, chyba, że została błędnie pobrana przez Bank.
17. Prowizje za rozpatrzenie wniosków tj. przygotowawcza i organizacja konsorcjów pobierane są z góry i nie podlega zwrotowi w razie
rezygnacji klienta z kredytu.
18. Wypłaty gotówki w kwocie przekraczającej 20.000,00 PLN wymagają wcześniejszego 1 dniowego awizowania przez Klienta.
Wypłata nieawizowana podlega dodatkowej opłacie.
19. Prowizja za przelew wewnętrzny z rachunku bieżącego instytucjonalnego na rachunek ROR tego samego właściciela wynosi tyle ile
wypłata gotówkowa dla danego rachunku bieżącego podmiotu.
20. Prowizję za prowadzenie rachunków Bank pobiera „z dołu” ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc. W momencie likwidacji
rachunku prowizję pobiera się za faktyczną ilość dni w miesiącu prowadzenia rachunku, uwzględniając zasadę zaokrąglania w górę
do pełnych groszy.
21. Opłaty i prowizje z tytułu prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego Bank może pobierać w ciężar rachunku bieżącego lub
pomocniczego wskazanego przez klienta.
22. Bank nie pobiera prowizji za operacje dokonywane w ramach tego samego numeru identyfikacyjnego (modula) Klienta (np.
przeksięgowanie środków na lokatę terminową, konto oszczędnościowe).
23. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne usługi niewymienione w Taryfie opłat i prowizji za czynności Bankowe. Wysokość
opłaty za realizację usługi ustala się na podstawie kosztów rzeczywistych i marży w porozumieniu z klientem.
24. Taryfa dostępna jest w każdej Jednostce Organizacyjnej Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Mstowie

SPIS TREŚCI
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
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II
III
IV
V

RACHUNKI BANKOWE
RACHUNKI BANKOWE OSÓB FIZYCZNYCH
PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
RACHUNKI BANKOWE PKZP i RAD RODZICÓW
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE A`VISTA
RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
RACHUNKI BANKOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
RACHUNKI BANKOWE JST I INNE
RACHUNKI BANKOWE KOM. WYBORCZYCH
RACHUNEK VAT
KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH
KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
OPERACJE KASOWE
INNE USŁUGI

RACHUNKI BANKOWE OSÓB FIZYCZNYCH

[1]

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR)
Obowiązuje od 10.09.2020r.
Stawka obowiązująca [zł.]
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

ROR-Junior

ROR

RORJ

ROR

Prowadzenie rachunku płatniczego

1
1.1 Otwarcie rachunku płatniczego

jednorazowo

0,00

0,00

1.2 Prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

0,00

4,50

1.3 Gotówkowa likwidacja rachunku płatniczego

jednorazowo

do wysokości salda, max. 8,00

Usługa bankowości elektronicznej EBO

2
Dostęp do systemu bankowości internetowej EBO
2.1
(w tym 3 przelewy w miesiącu do innych banków za darmo)
2.2 Użytkowanie i licencja oprogramowania
2.3 Telefoniczna pomoc techniczna

miesięcznie

---

1,50
bez opłat

jednorazowo

-------

bez opłat

miesięcznie

-------------------

jednorazowo

---

10,00

za wpłatę

0,00

0,00

za wypłatę

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

4,50

4,50

---

0,50

4,50

---

4,50
1,00

6,00

6,00

---

0,50

10,00

10,00

2.4 Aktywacja systemu bankowości internetowej EBO
2.5 Opłaty za informacje dostarczane komunikatem SMS

bez opłat

[1a]

2.5.1 hasło do logowania
2.5.2 autoryzacja - logowanie dwuetapowe
2.5.3 kod autoryzacyjny
2.5.4 potwierdzenie zlecenia

za SMS

2.5.5 o zmianie salda
2.5.6 autoryzacja - operacja na rachunku
2.5.7 informacja o niepodpisanych zleceniach
2.5.8 potwierdzenie spłaty kredytu
2.5.9 Opłata za korzystanie z wersji mobilnej
2.5.10

bez opłat

Opłata za konfigurację aplikacji EBO Token Pro, EBO Mobile, BS
PAY(Planet Mobile), zmianę limitów transakcyjnych w placówce Banku.

bez opłat
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
bez opłat

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunek płatniczy

3
3.1 Wpłata gotówki w Placówce Banku
3.2 Wypłata gotówki w Placówce Banku [2]

Polecenie przelewu

4
4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego
4.1.1 w placówce Banku
4.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

4.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)
4.2.1 Na rachunek w innym banku krajowym
4.2.1.1 w placówce Banku
4.2.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

4.2.2 Na rachunek Urzędu Skarbowego
4.2.2.1 w placówce Banku
4.2.2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

4.2.3 Na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
4.2.3.1 w placówce Banku
4.2.3.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

Transakcje w walucie obcej

5
5.1 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:
5.1.1 z banków krajowych
5.1.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR

od otrzymanego przelewu

5.1.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR
5.1.4 z banków zagranicznych spoza EOG

0,00

0,00

15,00

15,00

20,00

20,00

15,00

15,00

4,50

4,50

30,00

30,00

5.2 Polecenie przelewu SEPA[3] w placówce Banku
5.2.1 do banków krajowych

za przelew

5.2.2 do banków zagranicznych
5.3 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG[4]
5.3.1 w placówce Banku

za przelew

5.4 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty[4]
5.4.1 w placówce Banku
5.4.2

Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi
w Grupie BPS

5.5 Dodatkowe opłaty
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające
5.5.1
wykonane na zlecenie Klienta w placówce Banku [5]
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”)
5.5.2
dostępna w EUR, USD, GBP, PLN
5.5.3 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową "OUR"
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane
5.5.4
na zlecenie Klienta
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej
5.5.5
walucie niż waluta rachunku)

za przelew

za zlecenie

od transakcji

0,3% min. 40,00, max.
0,3% min. 40,00, max. 400,00
400,00
15,00

15,00

100,00 + koszty
banków trzecich

100,00 + koszty banków
trzecich

100,00

100,00

80,00
100,00 + koszty
banków trzecich

80,00
100,00 + koszty banków
trzecich

0,00

0,00

1,00

1,00

Polecenie zapłaty

6
6.1 Przyjęcie komunikatu polecenia zapłaty

Wysłanie komunikatu odmowy wykonania polecenia zapłaty z powodu
6.2 braku środków na rachunku dłużnika

od komunikatu

5,00

5,00

2,00

2,00

3,00

3,00

0,00

0,00

2,00

2,00

-------

0,00

20,00

Zlecenie stałe

7
7.1 Zlecenie stałe złożone w Placówce Banku
7.1.1 za przyjęcie wniosku ustanowienia zlecenia stałego

jednorazowo

7.1.2 za modyfikacje/odwołanie danych we wniosku
7.1.3 realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny

od każdego zlecenia

7.1.4 realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym
7.2 Zlecenie stałe złożone w systemie bankowości internetowej/mobilnej EBO
7.2.1 ustanowienie/modyfikacja/odwołanie

jednorazowo

7.2.2 realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny

od każdego zlecenia

7.2.3 realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym

Karty płatnicze VISA Classic Debetowa[6],

8

0,00
0,50

MasterCard PayPass

8.3 Obsługa karty debetowej - VISA Classic Debetowa [7]
8.4 Obsługa karty debetowej - MasterCard PayPass [7]

miesięcznie

8.5 Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

8.6 Zmiana numeru PIN przez internet lub w bankomacie [8]
Krajowe i Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej
8.7
do płatności bezgotówkowych

od dyspozycji

-------------

od transakcji

---

0,00

---

0,00

---

3% min. 6,00

---

3% min. 6,00

---

3% min. 10,00

-------

3% min. 10,00

---

0,00

-------------

2,00

8.1 Wydanie karty płatniczej
jednorazowo

8.2 Wznowienie karty płatniczej na kolejny okres

20,00
2,50
2,50
15,00
6,00

8.8 Wypłaty gotówki
8.8.1

we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków
krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami

[9]

od transakcji

8.8.2 w innych bankomatach w kraju
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
8.8.4 debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej,
innej niż EUR oraz poza EOG
8.8.3

od kwoty wypłaty

8.8.5 w punktach akceptujących kartę za granicą
8.8.6 w punktach akceptujących kartę w kraju
od transakcji

8.8.7 w placówkach Poczty Polskiej
8.8.8

w kasie placówki handlowo-usługowej w kraju, która świadczy usługę
Cash back

8.9 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie [8]

od dyspozycji

8.10 Rozpatrzenie reklamacji

od reklamacji

8.11 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

od dyspozycji

8.12 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

jednorazowo

8.13 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

jednorazowo

8.14 Zmina limitu na karcie na wniosek złożony w placówce Banku

od zmiany

3% min. 10,00
3% min. 10,00

0,00
10,00
1000,00
0,00
5,00

Usługa BLIK

9

9.1 Korzystanie z usługi BLIK

miesięcznie

2,00

0,00 - jeżeli wydano do rachunku
kartę debetową
2,00 - jeżeli nie wydano żadnej
karty debetowej do rach.

9.2 Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK:
9.2.1 bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi BLIK
wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i
9.2.2 innych banków krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

5,00

5,00

miesięcznie

0,00

0,00

za wyciąg

8,00

8,00

za dokument

5,00

5,00

8,00

8,00

---

0,00

15,00

15,00

od transakcji

[9]

umowami
9.2.2 wypłata gotówki w innych bankomatach i terminalach w kraju
9.3 Zmiana limitu na wniosek złożony w Banku

Wyciąg bankowy z rachunku

10
10.1 sporządzenie wyciągu bankowego, za miesiąc kalendarzowy
10.2 sporządzenie duplikatu wyciągu miesięcznego [10]
10.3 sporządzenie dodatkowego wydruku pojedynczej operacji [10]
10.4 wydanie potwierdzenia wykonania przelewu [10]
10.4.1 w placówce Banku

za dokument

10.4.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

11
11.1 zestawienie histori rachunku płatniczego

[10]

za każde rozpoczęte 12 m-cy

Powiadamianie SMS (o zmianie salda) [1a]

12
12.1 dla klientów korzystających z systemu EBO
12.2 dla pozostałych klientów

za sms

---

0,30

1,00

1,00

25,00

25,00

40,00

40,00

10,00

10,00

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

13
13.1 o stanie/obrotach rachunku bankowego
13.2 opinia o kliencie banku

za dokument

13.3 o posiadaniu i nr rachunku

Za wezwania do spłaty należności Banku z tytułu umowy prowadzenia rachunku płatniczego

14
14.1 wezwanie telefoniczne

0,00

0,00

10,00

10,00

jednorazowo

20,00

20,00

za przelew

20,00

20,00

za wezwanie

14.2 pisemne wezwanie listem poleconym (monit)

Pozostałe opłaty
15
16

Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia umów przez posiadacza rachunku - za każdą zawartą
umowę
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego
dokumentu

17

Za przyznanie miesięcznego limitu debetowego w ROR

jednorazowo

---

1,6% od kwoty limitu min
10,00

18

Przeniesienie rachunku bankowego
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek
jego śmierci
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny
lub odwrotnie
Za zmianę wpisów w karcie wzorów podpisów (zmiana, wykreślenie
pełnomocnictwa)

jednorazowo

---

0,00

za dokument

30,00

30,00

jednorazowo

---

10,00

za zmianę

10,00

10,00

za informację

1,00

1,00

5,00

5,00

10,00

10,00

19
20
21
22
23
24

Udzielenie informacji telefonicznej na „hasło” o stanie rachunku
Duplikat zestawienia dotyczacy opłat z tytułu usług związanych z
[11]

rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego
Duplikat zestawienia dotyczacy opłat z tytułu usług związanych z
rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego [11]

jednorazowo

[1]

W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art.. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017r w sprawie usług reprezentatywnych
powiązanych z rachunkiem płatniczym.

[1a]

Dla SMS-ów wysyłanych za granicę opłatę podwyższa się o 0,30 zł.

[2]

Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej jeden dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową
prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 10,00 zł. od kwoty przewyższającej 20 tys zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie pobrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w
wysokości 0,10% nie mniej niż 10,00 zł.kwoty awizowanej.Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w placówce Banku. W przypadku braku mozliwości
realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną.

[3]

Polecenie Przelewu SEPA:
jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do
polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA – SCT (wykaz banków jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl) spełniające
następujące warunki:
• 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-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
• występuje opcja kosztowa „SHA”;
• przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

[4]

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.5 w przypadku opcji kosztowej „OUR”.

[5]

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w
przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.

[6]

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Od każdej karty wydanej do rachunku.
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
Lista bankomatów dostępna w siedzibie BS Mstów, www.zrzeszeniebps.pl i aplikacji BS PAY do obsługi kart
Na wniosek Posiadacza rachunku.
Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniej niż 08 sierpnia 2018r.

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY [1]
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR-PRP)
Obowiązuje od 10.09.2020r.
Stawka obowiązująca [zł.]

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

ROR-PRP

ROR-PRP małeletni (13+) /
częściowo.ubezwłasnowolniony

PRP

PRP 13+

Prowadzenie rachunku płatniczego

1
1.1 Otwarcie rachunku płatniczego

jednorazowo

0,00

0,00

1.2 Prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

0,00

0,00

1.3 Gotówkowa likwidacja rachunku płatniczego

jednorazowo

0,00

0,00

1,50

---

bez opłat

-------

Usługa bankowości elektronicznej EBO

2
2.1

Dostęp do systemu bankowości internetowej EBO
(w tym 3 przelewy w miesiącu do innych banków za darmo)

miesięcznie

2.2 Użytkowanie i licencja oprogramowania
jednorazowo

2.3 Telefoniczna pomoc techniczna
2.5

bez opłat

2.4 Aktywacja systemu bankowości internetowej EBO
[1a]
Opłaty za informacje dostarczane komunikatem SMS

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

-------------------

jednorazowo

10,00

---

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00/4,50[6]

0,00/4,50[6]

0,00/0,50 [6]

---

2.5.1 hasło do logowania

bez opłat

2.5.2 autoryzacja - logowanie dwuetapowe

bez opłat

2.5.3 kod autoryzacyjny

0,30

2.5.4 potwierdzenie zlecenia

0,30

za SMS

2.5.5 o zmianie salda

0,30

2.5.6 autoryzacja - operacja na rachunku

0,30

2.5.7 informacja o niepodpisanych zleceniach

0,30

2.5.8 potwierdzenie spłaty kredytu

0,30

2.5.9 Opłata za korzystanie z wersji mobilnej
2.5.10

Opłata za konfigurację aplikacji EBO Token Pro, EBO Mobile, BS
PAY(Planet Mobile), zmianę limitów transakcyjnych w placówce Banku.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunek płatniczy

3
3.1 Wpłata gotówki w Placówce Banku
3.2 Wypłata gotówki w Placówce Banku[2]

za wpłatę
za wypłatę

Polecenie przelewu

4

Polecenie przelewu wewnętrznego

4.1

4.1.1 w placówce Banku
4.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej
4.2

Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)

4.2.1

Na rachunek w innym banku krajowym

za przelew

4.2.1.1 w placówce Banku
4.2.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej
4.2.2

za przelew

Na rachunek Urzędu Skarbowego

4.2.2.1 w placówce Banku
4.2.2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej
4.2.3

0,00/4,50

za przelew

[6]

0,00/4,50

[6]

0,00/1,00[6]

---

0,00/6,00[6]

0,00/6,00[6]

0,00/0,50[6]

---

10,00

10,00

Na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4.2.3.1 w placówce Banku
4.2.3.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

Transakcje w walucie obcej

5
5.1 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:
5.1.1 z banków krajowych
5.1.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR

0,00

0,00

15,00

15,00

20,00

20,00

15,00

15,00

4,50

4,50

30,00

30,00

0,3% min. 40,00, max. 400,00

0,3% min. 40,00, max. 400,00

15,00

15,00

100,00 + koszty banków trzecich

100,00 + koszty banków trzecich

100,00

100,00

od otrzymanego przelewu

5.1.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR
5.1.4 z banków zagranicznych spoza EOG
5.2 Polecenie przelewu SEPA[3] w placówce Banku
5.2.1 do banków krajowych

za przelew

5.2.2 do banków zagranicznych
[4]

5.3 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG
5.3.1 w placówce Banku

za przelew

5.4 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty[4]
5.4.1 w placówce Banku
5.4.2

Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi
w Grupie BPS

5.5 Dodatkowe opłaty
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające
5.5.1
wykonane na zlecenie Klienta w placówce Banku [5]
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”)
5.5.2
dostępna w EUR, USD, GBP, PLN
5.5.3 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową "OUR"
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane
5.5.4
na zlecenie Klienta
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej
5.5.5
walucie niż waluta rachunku)

za przelew

za zlecenie

od transakcji

80,00

80,00

100,00 + koszty banków trzecich

100,00 + koszty banków trzecich

0,00

0,00

1,00

1,00

5,00

5,00

2,00

2,00

3,00

3,00

Polecenie zapłaty

6
6.1 Przyjęcie komunikatu polecenia zapłaty
Wysłanie komunikatu odmowy wykonania polecenia zapłaty z powodu
6.2 braku środków na rachunku dłużnika

za przelew

Zlecenie stałe

7
7.1

Zlecenie stałe złożone w Placówce Banku

7.1.1 za przyjęcie wniosku ustanowienia zlecenia stałego
7.1.2 za modyfikacje/odwołanie danych we wniosku

od każdego zlecenia

7.1.3 realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny
7.1.4 realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym
Zlecenie stałe złożone w systemie bankowości internetowej/mobilnej EBO
7.2
7.2.1 ustanowienie/modyfikacja/odwołanie
7.2.2 realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny

od każdego zlecenia

0,00

0,00

0,00/2,00[6]

0,00/2,00[6]

0,00

-------

0,00
0,00/0,50[6]

7.2.3 realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym

Karta płatnicza VISA PayWave [7]

8
8.1 Wydanie karty płatniczej dla właściciela

jednorazowo

8.2 Wznowienie karty płatniczej na kolejny okres dla właściciela
8.3 Obsługa karty debetowej - VISA PayWave

0,00
0,00

miesięcznie

0,00

-------

8.4 Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

0,00

8.5 Zmiana numeru PIN przez internet lub w bankomacie [8]
Krajowe i Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej
8.6
do płatności bezgotówkowych

od dyspozycji

6,00

-----

od transakcji

0,00

---

Wypłaty gotówki

8.7

we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków
8.7.1
krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami[9]
8.7.2 w innych bankomatach w kraju
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
8.7.3
debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
8.7.4 debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej,
innej niż EUR

---

0,00
od transakcji

0,00/3% min. 6,00

[10]

---

3% min. 6,00

---

3% min. 10,00

---

8.7.5 w punktach akceptujących kartę za granicą

3% min. 10,00

8.7.6 w punktach akceptujących kartę w kraju

3% min. 10,00
3% min. 10,00

-------

od kwoty wypłaty

od transakcji

8.7.7 w placówkach Poczty Polskiej
w kasie placówki handlowo-usługowej w kraju, która świadczy usługę
8.7.8
Cash back
[8]
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
8.8

0,00

---

od dyspozycji

2,00

8.9

Rozpatrzenie reklamacji

od reklamacji

0,00

8.10

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

od dyspozycji

10,00

8.11

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

za wypłatę

1000,00

8.12

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

jednorazowo

0,00

8.13

Zmina limitu na karcie na wniosek złożony w placówce Banku

od zmiany

5,00

-------------

miesięcznie

0,00

0,00

za wyciąg

8,00

8,00

za dokument

5,00

5,00

8,00

8,00

0,00

---

15,00

15,00

0,30
1,00

1,00

Wyciąg bankowy z rachunku

9
9.1 sporządzenie wyciągu bankowego, za miesiąc kalendarzowy
9.2 sporządzenie duplikatu wyciągu miesięcznego [11]
9.3 sporządzenie dodatkowego wydruku pojedynczej operacji [11]
9.4

wydanie potwierdzenia wykonania przelewu [11]

9.4.1 w placówce Banku

za dokument

9.4.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

10

za każde rozpoczęte
12 m-cy

10.1 zestawienie histori rachunku płatniczego

[11]

Powiadamianie SMS (o zmianie salda) [1a]

11
11.1 dla klientów korzystających z systemu EBO
11.2 dla pozostałych klientów

za sms

---

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

12
12.1 o stanie/obrotach rachunku bankowego
12.2 opinia o kliencie banku

za dokument

12.3 o posiadaniu i nr rachunku

25,00

25,00

40,00

40,00

10,00

10,00

Za wezwania do spłaty należności Banku z tytułu umowy prowadzenia rachunku płatniczego

13
13.1 wezwanie telefoniczne

13.2 pisemne wezwanie listem poleconym (monit)

0,00

0,00

10,00

10,00

jednorazowo

20,00

--20,00

za wezwanie

Pozostałe opłaty
14
15
16
17
18
19
20
21

Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia umów przez posiadacza rachunku - za każdą zawartą
umowę
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego
dokumentu
Za przyznanie miesięcznego limitu debetowego w ROR
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek
jego śmierci
Za zmianę wpisów w karcie wzorów podpisów (zmiana, wykreślenie
pełnomocnictwa)
Udzielenie informacji telefonicznej na „hasło” o stanie rachunku
Duplikat zestawienia dotyczacy opłat z tytułu usług związanych z
rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego [12]
Duplikat zestawienia dotyczacy opłat z tytułu usług związanych z
rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego [12]

za przelew

20,00

jednorazowo

---

---

za dokument

30,00

30,00

za zmianę

10,00

10,00

za informację

1,00

1,00

5,00

5,00

10,00

10,00

jednorazowo

[1]

W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art.. 59a ust.4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017r w sprawie
usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.

[1a]

Dla SMS-ów wysyłanych za granicę opłatę podwyższa się o 0,30 zł.

[2]

Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej jeden dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat
pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 10,00 zł. od kwoty przewyższającej 20 tys zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie pobrania jej w
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% nie mniej niż 10,00 zł.kwoty awizowanej.Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest
od stanu gotówki w placówce Banku. W przypadku braku mozliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę
gotówki awizowaną.
Polecenie Przelewu SEPA:
jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały
umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA – SCT (wykaz banków jest dostępny na
stronie internetowej www.bankbps.pl) spełniające następujące warunki:
• 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-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
• występuje opcja kosztowa „SHA”;
• przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.5 w przypadku opcji kosztowej „OUR”.

[3]

[4]
[5]
[6]

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r.o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 - krajowe transakcje płatnicze w
pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów,są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank
pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe.

[7]

Dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana
jest dodatkowa prowizja Banku w wysokości 3% wartości transakcji przy zastosowaniu kursu własnego Visa.

[8]
[9]
[10]

Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
Lista bankomatów dostępna w siedzibie BS Mstów, www.zrzeszeniebps.pl i aplikacji BS PAY do obsługi kart
Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r.o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art.. 59ie ust. 3 - wypłaty gotówki za pomocą
bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie,są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wpłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie
nienależącym do Banku pobiera jest opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe.

[11]
[12]

Na wniosek Posiadacza rachunku.
Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniej niż 08 sierpnia 2018r.

RACHUNKI BANKOWE PKZP i RAD RODZICÓW
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Obowiązuje od 10.09.2020r.
Stawka obowiązująca [zł.]
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Rachunki PKZP

Rady Rodziców

ROA

ROA

Prowadzenie rachunku

1
1.1 Otwarcie rachunku

jednorazowo

0,00

0,00

1.2 Prowadzenie rachunku

miesięcznie

10,00

10,00

1.3 Otwarcie rachunku pomocniczego

jednorazowo

5,00

5,00

1.4 Prowadzenie rachunku pomocniczego

miesięcznie

6,00

6,00

1.5 Prowizja od obrotów strony Wn (nie dotyczy rachunków pomocniczych)

miesięcznie

0,5 % min 4,00
max. 240,00

---

1.6 Gotówkowa likwidacja rachunku

jednorazowo

do wysokości salda, max. 8,00

Usługa bankowości elektronicznej EBO

2
2.1

Dostęp do systemu bankowości internetowej EBO
(w tym 3 przelewy w miesiącu do innych banków za darmo)

miesięcznie

1,50

1,50

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2.5.1 hasło do logowania

bez opłat

bez opłat

2.5.2 autoryzacja - logowanie dwuetapowe

bez opłat

bez opłat

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

2.5.6 autoryzacja - operacja na rachunku

0,30

0,30

2.5.7 informacja o niepodpisanych zleceniach

0,30

0,30

2.5.8 potwierdzenie spłaty kredytu

0,30

0,30

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

10,00

10,00

0,00

2.2 Użytkowanie i licencja oprogramowania
jednorazowo

2.3 Telefoniczna pomoc techniczna
2.4 Aktywacja systemu bankowości internetowej EBO
Opłaty za informacje dostarczane komunikatem SMS [1]

2.5

2.5.3 kod autoryzacyjny
2.5.4 potwierdzenie zlecenia

za SMS

2.5.5 o zmianie salda

2.5.9 Opłata za korzystanie z wersji mobilnej
2.5.10

Opłata za konfigurację aplikacji EBO Token Pro, EBO Mobile, BS PAY(Planet
Mobile), zmianę limitów transakcyjnych w placówce Banku.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunek

3
3.1 Wpłata gotówki w Placówce Banku

za wpłatę

0,00

3.2 Wypłata gotówki w Placówce Banku [2]

za wypłatę

0,00

0,00

3.3 Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z wpływów bieżących

za wypłatę

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

4,50

0,50

0,50

4,50

4,50

0,50

0,50

6,00

6,00

0,50

0,50

5.1.1 z banków krajowych

10,00

10,00

5.1.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR

0,00

0,00

15,00

15,00

20,00

20,00

15,00

15,00

4,50

4,50

30,00

30,00

0,3% min. 40,00, max. 400,00

0,3% min. 40,00, max. 400,00

15,00

15,00

Polecenie przelewu

4

Polecenie przelewu wewnętrznego

4.1

4.1 w placówce Banku
4.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej
4.2

Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)

4.2.1

Na rachunek w innym banku krajowym

za przelew

4.2.1.1 w placówce Banku
4.2.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

Na rachunek Urzędu Skarbowego

4.2.2

4.2.2.1 w placówce Banku
4.2.2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

Na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4.2.3

4.2.3.1 w placówce Banku
4.2.3.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

Transakcje w walucie obcej

5
5.1 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:

5.1.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR

od otrzymanego przelewu

5.1.4 z banków zagranicznych spoza EOG
5.2 Polecenie przelewu SEPA[3] w placówce Banku
5.2.1 do banków krajowych
5.2.2 do banków zagranicznych

za przelew

5.3 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG[4]
5.3.1 w placówce Banku

za przelew

5.4 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty[4]
5.4.1 w placówce Banku
5.4.2

Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi w
Grupie BPS

za przelew

5.5 Dodatkowe opłaty
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane
na zlecenie Klienta w placówce Banku [5]
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) dostępna w
5.5.2
EUR, USD, GBP, PLN
5.5.1

za zlecenie

100,00 + koszty banków trzecich 100,00 + koszty banków trzecich
100,00

100,00

5.5.3 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową "OUR"

80,00
od transakcji

5.5.4

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

5.5.5

Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie
niż waluta rachunku)

0,00

0,00

1,00

1,00

5,00

5,00

7.1.1 za przyjęcie wniosku ustanowienia zlecenia stałego

2,00

2,00

7.1.2 za modyfikacje/odwołanie danych we wniosku

3,00

3,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,50

0,50

miesięcznie

0,00

0,00

za wyciąg

8,00

8,00

za dokument

5,00

5,00

8,00

8,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,30
1,00

0,30
1,00

30,00

30,00

50,00

50,00

10,00

10,00

Polecenie zapłaty

6
6.1 Przyjęcie komunikatu polecenia zapłaty
Wysłanie komunikatu odmowy wykonania polecenia zapłaty z powodu braku
6.2
środków na rachunku dłużnika

za przelew

Zlecenie stałe

7
7.1

Zlecenie stałe złożone w Placówce Banku

od każdego zlecenia

7.1.3 realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny
7.1.4 realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym
7.2

Zlecenie stałe złożone w systemie bankowości internetowej/mobilnej EBO
7.2.1 ustanowienie/modyfikacja/odwołanie
od każdego zlecenia

7.2.2 realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny
7.2.3 realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym

Wyciąg bankowy z rachunku

8
8.1 sporządzenie wyciągu bankowego, za miesiąc kalendarzowy
8.2 sporządzenie duplikatu wyciągu miesięcznego [6]
8.3 sporządzenie dodatkowego wydruku pojedynczej operacji [6]
8.4

80,00

100,00 + koszty banków trzecich 100,00 + koszty banków trzecich

wydanie potwierdzenia wykonania przelewu [6]
8.4.1 w placówce Banku

za dokument

8.4.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

Sporządzenie zestawienia transakcji [6]

9
9.1 zestawienie histori rachunku płatniczego

za każde rozpoczęte 12 m-cy

Powiadomienie SMS (o zmianie salda) [1]

10
10.1 dla klientów korzystających z systemu EBO
10.2 dla pozostałych klientów

za sms

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku

11
11.1 o stanie/obrotach rachunku bankowego

za dokument

11.2 opinia o kliencie banku
11.3 o posiadaniu i nr rachunku

Za wezwania do spłaty należności Banku z tytułu umowy prowadzenia rachunku

12
12.1 wezwanie telefoniczne

za wezwanie

12.2 pisemne wezwanie listem poleconym (monit)

0,00

0,00

10,00

10,00

Pozostałe opłaty
13

Wydanie blankietów czeków gotówkowych

za jeden blankiet

2,00

2,00

14

Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych

jednorazowo

30,00

30,00

15

Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia
umów przez posiadacza rachunku - za każdą zawartą umowę

jednorazowo

20,00

20,00

16

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu

za przelew

20,00

20,00

17

Za zmianę wpisów w karcie wzorów podpisów (zmiana, wykreślenie
pełnomocnictwa)

za zmianę

10,00

10,00

18

Udzielenie informacji telefonicznej na „hasło” o stanie rachunku

za informację

1,00

1,00

[1]

Dla SMS-ów wysyłanych za granicę opłatę podwyższa się o 0,30 zł.

[2]

Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej jeden dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie
mniej niż 10,00 zł. od kwoty przewyższającej 20 tys zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie pobrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% nie mniej niż 10,00 zł.kwoty
awizowanej.Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w placówce Bank. W przypadku braku mozliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na
wypłatę gotówki awizowaną.

[3]

Polecenie Przelewu SEPA:
jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA,
funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA – SCT (wykaz banków jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl) spełniające następujące warunki:
• 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-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
• występuje opcja kosztowa „SHA”;
• przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

[4]
[5]

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.5 w przypadku opcji kosztowej „OUR”.
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

[6]

Na wniosek Posiadacza rachunku.

ą prowizję w wysokości 0,2% nie

czne będzie złożenie zamówienia na

do polecenia przelewu SEPA,

IC code), który jest równoznaczny z

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE A’VISTA
Rachunki oszczędnościowe (RO)
Obowiązuje od 10.09.2020r.
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca [zł.]

Prowadzenie rachunku

1
1.1

Otwarcie rachunku

jednorazowo

1.2

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0,00

1.3

Gotówkowa likwidacja rachunku (niepotwierdzonego książeczką)

jednorazowo

do wysokości salda max. 5,00

0,00

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunek płatniczy

2
2.1
2.2

za wpłatę
za wypłatę

Wpłata gotówki w Placówce Banku
Wypłata gotówki w Placówce Banku [1]

Polecenie przelewu

3
3.1

Polecenie przelewu wewnętrznego

3.1.2 w placówce Banku
[2]
3.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

0,00
0,00

Polecenie przelewu ( w systemie ELIXIR)

3.2
3.2

0,00
0,00

Na rachunek w innym banku krajowym

3.2.1 w placówce Banku
3.2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

[2]

5,00
5,00

Wyciąg bankowy z rachunku

4
4.1

sporządzenie wyciągu bankowego, za miesiąc kalendarzowy

4.2

sporządzenie duplikatu wyciągu miesięcznego [3]

4.4

wydanie potwierdzenia wykonania przelewu [3]

miesięcznie

0,00

za wyciąg

8,00

za dokument

5,00

Sporządzenie zestawienia transakcji [3]

5
5.1

zestawienie histori rachunku

za każde rozpoczęte 12 m-cy

15,00

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku

6
6.1

zaświadczenie o stanie oszczędności/obrotach rachunku bankowego itp.

za dokument

25,00

jednorazowo

10,00

jednorazowo

5,00

jednorazowo

20,00

jednorazowo

10,00

jednorazowo

30,00

za dokument

30,00

za dokument

10,00

za przelew

20,00

za informację

1,00

Pozostałe opłaty
Wystawienie pierwszej książeczki do rachunku (płatne w momencie
likwidacji)
Wystawienie każdej kolejnej książeczki do rachunku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki lub dokumentu potwierdzającego

7
8
9
10

założenie rachunku [4]
Umorzenie utraconej książeczki lub dokumentu potwierdzającego założenie

12

rachunku [4]
Za przyjęcie książeczki do depozytu
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci

13

Zmiana, dodanie lub odwołanie pełnomocnika do rachunku oraz zmiany w
karcie wzorów podpisów

11

14
15

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego
dokumentu
udzielenie informacji telefonicznej na „hasło” o stanie rachunku

[1]

Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej jeden dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat
pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 10,00 zł. od kwoty przewyższającej 20 tys zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie pobrania jej w
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% nie mniej niż 10,00 zł.kwoty awizowanej.Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest
od stanu gotówki w placówce Bank. W przypadku braku mozliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki
awizowaną.

[2]

Usługa dostępna w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) z dostępem do systemu internetowego EBO.

[3]

Na wniosek Posiadacza rachunku.
Dla rachunków, których zgromadzone środki są niewystarczające na pobranie prowizji w poz. 10 i 11 pobiera się prowizję łączną do wysokości salda, max. 30 zł. w
dniu likwidacji rachunku po decyzji o umorzeniu dokumentu.

[4]

RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
Obowiązuje od 10.09.2020r.
Lp. Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca [zł.]

Tryb pobierania
Prowadzenie rachunku

1
1.1 Otwarcie rachunku

jednorazowo

0,00

1.2 Prowadzenie rachunku
1.3 Gotówkowa likwidacja rachunku (niepotwierdzonego książeczką)

miesięcznie

0,00
5,00

jednorazowo

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunek

2
2.1 Wpłata gotówki na rachunek w Placówce Banku

za wpłatę

0,00

2.2 Wypłata gotówki z rachunku w Placówce Banku [1]

za wypłatę

0,00

Wyciąg bankowy z rachunku

3

3.1 wyciąg bankowego, za ostatni zadeklarowany okres utrzymywania lokaty

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku

5

5.1 zaświadczenie o stanie oszczędności/obrotach itp.

7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,00
[2]

za każde rozpoczęte 12
m-cy

4.1 zestawienie histori rachunku

6

za dokument

Sporządzenie zestawienia transakcji

4

za dokument

Pozostałe opłaty
Wystawienie pierwszej książeczki do rachunku (płatne w momencie
likwidacji)
Wystawienie każdej kolejnej książeczki do rachunku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki lub dokumentu potwierdzającego
jednorazowo
założenie lokaty
Umorzenie utraconej książeczki lub dokumentu potwierdzającego założenie
lokaty
Cesja (przelew) praw do wkładu oszczędnościowego lokaty terminowej
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci
za dokument
Dokonywanie jednorazowych zleceń przelewu z rachunku lokaty na rachunki
w innym banku
Zmiana, dodanie lub odwołanie pełnomocnika do rachunku, zmiana danych
osobowych itp.
Za przyjęcie książeczki do depozytu
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego
dokumentu

5,00
[2]

20,00

10,00
10,00
20,00
10,00
20,00
30,00

za przelew

7,00

za dokument

10,00

jednorazowo

30,00

za przelew

20,00

[1]

Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej jeden dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się
dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 10,00 zł. od kwoty przewyższającej 20 tys zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie pobrania jej w uzgodnionym terminie
pobiera się prowizję w wysokości 0,10% nie mniej niż 10,00 zł.kwoty awizowanej.Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w placówce Bank. W
przypadku braku mozliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną.

[2]

Na wniosek Posiadacza rachunku.

RACHUNKI BANKOWE DLA PODM. GOSPODARCZYCH
Rachunki bieżące i pomocnicze
Obowiązuje od 10.09.2020r.
Stawka obowiązująca [zł.]
ROLNICY
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

PRZEDSIĘBIORCY

RB-standard

RB-standard

RB-VIP

RBR

RBP, RBS (EKO, PO1)

RBSI, RBPI

Prowadzenie rachunku

1
1.1 Otwarcie rachunku

jednorazowo

5,00

10,00

10,00

1.2 Prowadzenie rachunku

miesięcznie

6,00 [1]

15,00

40,00

1.3 Otwarcie rachunku pomocniczego

jednorazowo

---

10,00

10,00

6,00

6,00

---

1.4 Prowadzenie rachunku pomocniczego
1.6 Prowizja od obrotów strony Wn (nie dotyczy rachunków pomocniczych)
1.7 Gotówkowa likwidacja rachunku
1.8 Za likwidację rachunku w okresie do 60 dni po jego założeniu

miesięcznie

0,5 % min 4,00
max. 240,00
do wysokości salda, max. 8,00

---

jednorazowo

---

10,00

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

2

2.1 Wpłata gotówki na rachunek w Placówce Banku (wpłata własna)
Wypłata gotówki z rachunku w Placówce Banku
2.2 do 20 tys. zł. lub powyżej 20 tys. zł. awizowana pisemnie na co najmniej
jeden dzień roboczy przed dniem wypłaty

za wpłatę

za wypłatę

0,1% min 5,00

0,1% min 5,00

0,1 % min 5,00

0,2% min 4,00

0,00

0,4 % min 5,00

2.3 Wypłata nieawizowana powyżej 20 tys. zł.

0,2% min. 10,00 od kwoty przewyższającej 20 tys.
od wartości kwoty nie
zrealizowanej
za wypłatę

2.4 Wypłata awizowana nie odebrania w terminie
2.5 Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z wpływów bieżących

0,10% min. 10,00
5,00

5,00

0,1% min 5,00

Polecenie przelewu wewnętrznego

3
3.1 w placówce Banku
3.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

0,00

[2]

0,00

2,00

[2]

0,00

[2]

0,00

0,00

[2]

Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)

4
Na rachunek w innym banku krajowym
4.1.1 w placówce Banku
4.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

4.1

4,50

4,50

5,00

0,50

0,50

1,00

4,50

4,50

5,00

1,00

0,50

1,00

6,00

6,00

6,00

0,50

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

15,00

20,00

20,00

20,00

15,00

15,00

za przelew

Na rachunek Urzędu Skarbowego
4.2.1 w placówce Banku
4.2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

4.2

za przelew

Na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
4.3.1 w placówce Banku
4.3.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

4.3

za przelew

Polecenie zapłaty

5
5.1 Przyjęcie komunikatu polecenia zapłaty
Wysłanie komunikatu odmowy wykonania polecenia zapłaty z powodu braku
5.2 środków na rachunku dłużnika

za przelew

Zlecenie stałe

6
Zlecenie stałe złożone w Placówce Banku

6.1

6.1.1 za przyjęcie wniosku ustanowienia zlecenia stałego
6.1.2 za modyfikacje/odwołanie danych we wniosku
6.1.3 realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny

od każdego zlecenia

6.1.4 realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym
Zlecenie stałe złożone w systemie bankowości internetowej/mobilnej EBO
6.2.1 ustanowienie/modyfikacja/odwołanie
6.2.2 realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny

6.2

od każdego zlecenia

6.2.3 realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym

Transakcje w walucie obcej

7

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:

7.1
7.1.1 z banków krajowych
7.1.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR

7.1.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR

od otrzymanego przelewu

7.1.4 z banków zagranicznych spoza EOG

Polecenie przelewu SEPA[3] w placówce Banku

7.2
7.2.1 do banków krajowych

za przelew

7.5.4
7.5.5

5,00

30,00

30,00

Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty

Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi w
Grupie BPS

za przelew

0,3% min. 40,00,
max. 400,00

0,3% min. 40,00, max. 0,3% min. 40,00, max.
400,00
400,00

15,00

15,00

15,00

100,00 + koszty
banków trzecich

100,00 + koszty
banków trzecich

100,00 + koszty
banków trzecich

100,00

100,00

100,00

80,00
100,00 + koszty
banków trzecich

80,00
100,00 + koszty
banków trzecich

80,00
100,00 + koszty
banków trzecich

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe opłaty

7.5

7.5.3

30,00

[4]

7.4
7.4.1 w placówce Banku

7.5.2

4,50

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG

7.3

7.5.1

4,50
[4]

7.3.1 w placówce Banku

7.4.2

15,00

za przelew

7.2.2 do banków zagranicznych

Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające
wykonane na zlecenie Klienta w placówce Banku [5]
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”)
dostępna w EUR, USD, GBP, PLN
Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową "OUR"
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na
zlecenie Klienta
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej
walucie niż waluta rachunku)

za zlecenie

od transakcji

Usługa bankowości elektronicznej EBO

8
8.1

Dostęp do systemu bankowości internetowej EBO
(w tym 3 przelewy w miesiącu do innych banków za darmo)

miesięcznie

1,50

1,50

30,00

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

8.5.1 hasło do logowania

bez opłat

bez opłat

bez opłat

8.5.2 autoryzacja - logowanie dwuetapowe

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

8.2 Użytkowanie i licencja oprogramowania
8.3 Telefoniczna pomoc techniczna

jednorazowo

8.4 Aktywacja systemu bankowości internetowej EBO
8.5

Opłaty za informacje dostarczane komunikatem SMS

[1]

8.5.3 kod autoryzacyjny
8.5.4 potwierdzenie zlecenia
8.5.5 o zmianie salda
8.5.6 autoryzacja - operacja na rachunku

za SMS

8.5.7 informacja o niepodpisanych zleceniach

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00

10,00

10,00

9.1 Wydanie karty

30,00

30,00

30,00

9.2 Wznowienie karty na kolejny okres

30,00

30,00

30,00

3,00

3,00

3,00

20,00

20,00

20,00

8,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3% min. 6,00

3% min. 6,00

3% min. 6,00

3% min. 6,00

3% min. 6,00

3% min. 6,00

3% min. 10,00

3% min. 10,00

3% min. 10,00

9.7.5 w punktach akceptujących kartę za granicą

3% min. 10,00

3% min. 10,00

3% min. 10,00

9.7.6 w punktach akceptujących kartę w kraju

3% min. 10,00

3% min. 10,00

3% min. 10,00

3% min. 10,00

3% min. 10,00

3% min. 10,00

2,00

2,00

2,00

od dyspozycji

2,00

2,00

2,00

od reklamacji

0,00

0,00

0,00

10,00

15,00

15,00

10,00
12,00
1000,00
5,00

10,00
12,00
1000,00
5,00

10,00
12,00
1000,00
5,00

8.5.8 potwierdzenie spłaty kredytu
8.5.9 Opłata za korzystanie z wersji mobilnej
8.5.10

miesięcznie

Opłata za konfigurację aplikacji EBO Token Pro, EBO Mobile, BS
PAY(Planet Mobile), zmianę limitów transakcyjnych w placówce Banku.

jednorazowo

KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS

9

jednorazowo

9.3 Obsługa karty debetowej – od każdej karty wydanej do rachunku
9.4 Wydanie duplikatu karty
9.5 Zmiana numeru PIN przez internet lub w bankomacie
9.6
9.7

9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4

Krajowe i Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych
Wypłata gotówki
we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków
krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami.
Uwaga: lista bankomatów dostępna w siedzibie BS Mstów,
www.zrzeszeniebps.pl
w pozostałych bankomatach w kraju
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej, innej
niż EUR oraz poza EOG

9.7.7 w placówkach Poczty Polskiej
w kasie placówki handlowo-usługowej w kraju, która świadczy usługę Cash
9.7.8
back
9.8
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14

Rozpatrzenie reklamacji
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za
okres przez niego wskazany
Zmiana danych Użytkownika karty
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
Zmina limitu na karcie na wniosek złożony w placówce Banku

od transakcji

od transakcji

za każde rozpoczęte
12 m-cy
od dyspozycji
od dyspozycji
za wypłatę
od zmiany

0,30

[5]

Wyciąg bankowy z rachunku

10
10.1

sporządzenie wyciągu bankowego miesięcznego/dziennego

miesięcznie/dziennie

0,00

0,00

0,00

10.2

sporządzenie duplikatu wyciągu miesięcznego/dziennego [6]

za wyciąg

8,00

8,00

8,00

za dokument

5,00

5,00

5,00

8,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,30
1,00

0,30
1,00

0,30
1,00

25,00

30,00

30,00

40,00
15,00

50,00
15,00

50,00
15,00

5,00
10,00

5,00
10,00

5,00
10,00

10.3

sporządzenie dodatkowego wydruku pojedynczej operacji

[6]

wydanie potwierdzenia wykonania przelewu [6]
10.4.1 w placówce Banku
10.4

za dokument

10.4.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej
10.5

Komunikat SMS (o zmianie salda) [7]

11
11.1
11.2

za każde rozpoczęte
12 m-cy

wydruk historii rachunku w formie wyciągu [6]

dla klientów korzystających z systemu EBO
dla pozostałych klientów

za sms

Wydanie zaświadczenia

12
12.1

o stanie/obrotach rachunku bankowego

12.2

opinia o kliencie banku

12.3

o posiadaniu rachunku w banku

za dokument

Za wezwania do spłaty należności Banku z tytułu umowy prowadzenia rachunku

13
13.1

wezwanie telefoniczne

13.2

pisemne wezwanie (monit)

14

Wydanie blankietów czeków gotówkowych

15

Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych

jednorazowo

2,00
30,00

2,00
30,00

2,00
30,00

16

Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia umów przez posiadacza rachunku - za każdą zawartą umowę

jednorazowo

30,00

30,00

30,00

za przelew

25,00

25,00

25,00

za zmianę

15,00

15,00

15,00

za wezwanie

Pozostałe opłaty

17
18

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego
dokumentu
Za zmianę wpisów w karcie wzorów podpisów (zmiana, wykreślenie
pełnomocnictwa)

za jeden blankiet

19

Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku dla innego podmiotu

za dokument

50,00

50,00

50,00

20

Udzielenie informacji telefonicznej na „hasło” o stanie rachunku

za informację

1,00

1,00

1,00

[1]
[2]

Opłata pobierana tylko jeśli w danym miesiącu wystąpi co najmniej jedna operacja Wn lub Ma.
Do prowizji za przelew wewnętrzny na rachunek ROR lub RO tego samego właściciela jest doliczana odpowiednia prowizja z pozycji 2.2 - 2.5 od wypłat gotówkowych

RACHUNKI BANKOWE JST I INNYCH JEDNOSTEK
Rachunki bieżące i pomocnicze
Obowiązuje od 10.09.2020r.
Stawka obowiązująca [zł.]
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

OSP

JST, Inne jednostki*

OSP (PO1)

RJB (UG1, RSS, ALM),
RBI (IND)

10,00

Prowadzenie rachunku

1
1.1

Otwarcie rachunku

jednorazowo

10,00

1.2

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

1.3

Otwarcie rachunku pomocniczego

jednorazowo

10,00
10,00

Prowadzenie rachunku pomocniczego

1.4
1.5
1.6

miesięcznie

Gotówkowa likwidacja rachunku

jednorazowo

Za likwidację rachunku w okresie do 60 dni po jego założeniu

[1]

15,00
10,00

[1]

6,00

6,00
do wysokości salda, max. 8,00

do wysokości salda, max. 8,00

10,00

10,00

0,1 % min 5,00

0,1 % min 5,00

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

2

Wpłata gotówki na rachunek w Placówce Banku (wpłata własna)
Wypłata gotówki z rachunku w Placówce Banku
do 20 tys. zł. lub powyżej 20 tys. zł. awizowana pisemnie na co najmniej
jeden dzień roboczy przed dniem wypłaty

2.1
2.2

za wpłatę

0,00

0,4 % min 5,00

0,2% min. 10,00 od kwoty
przewyższającej 20 tys.

0,2% min. 10,00 od kwoty
przewyższającej 20 tys.

od wartości kwoty nie
zrealizowanej

0,10% min. 10,00

0,10% min. 10,00

za wypłatę

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

4,50

0,50

0,50

4,50

4,50

0,50

0,50

6,00

6,00

0,50

0,50

1,00

1,00

5,00

5,00

2,00

2,00

3,00
0,00

3,00
0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00
0,50

0,00
0,50

10,00

10,00

za wypłatę

Wypłata nieawizowana powyżej 20 tys. zł.

2.3
2.4

Wypłata awizowana nie odebrania w terminie

2.5

Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa
z wpływów bieżących

Polecenie przelewu wewnętrznego

3
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej

3.1
3.2

za przelew

Polecenie przelewu

4
4.1

Na rachunek w innym banku krajowym

4.1.1

w placówce Banku

4.1.2

w systemie bankowości internetowej/mobilnej

4.2
4.2.1

Na rachunek Urzędu Skarbowego
w placówce Banku

4.2.2

w systemie bankowości internetowej/mobilnej

4.3

Na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4.3.1

w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej

4.3.2

za przelew

za przelew

za przelew

Polecenie zapłaty

5
Przyjęcie komunikatu polecenia zapłaty
Wysłanie komunikatu odmowy wykonania polecenia zapłaty z powodu
braku środków na rachunku dłużnika

5.1
5.2

za przelew

Zlecenie stałe

6
6.1

Zlecenie stałe złożone w Placówce Banku

6.1.1

za przyjęcie wniosku ustanowienia zlecenia stałego

6.1.2
6.1.3

za modyfikacje/odwołanie danych we wniosku
realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny

6.1.4

realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym

6.2
6.2.1

Zlecenie stałe złożone w systemie bankowości internetowej/mobilnej EBO
ustanowienie/modyfikacja/odwołanie

6.2.2

realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny

6.2.3

realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym

od każdego zlecenia

od każdego zlecenia

Transakcje w walucie obcej

7

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:

7.1
7.1.1 z banków krajowych
7.1.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR

7.1.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR

od otrzymanego przelewu

7.1.4 z banków zagranicznych spoza EOG

0,00

15,00

15,00

20,00

20,00

15,00
4,50

15,00
4,50

Polecenie przelewu SEPA[2] w placówce Banku

7.2
7.2.1 do banków krajowych

za przelew

7.2.2 do banków zagranicznych

[3]

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG

7.3
7.3.1 w placówce Banku
7.4

0,00

za przelew

30,00

30,00
[3]

Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty

7.4.1 w placówce Banku
za przelew
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi
7.4.2
w Grupie BPS
Dodatkowe opłaty
7.5
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające
7.5.1
za zlecenie
[5]
wykonane na zlecenie Klienta w placówce Banku
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”)
7.5.2
dostępna w EUR, USD, GBP, PLN
7.5.3 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową "OUR"
od transakcji
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu,
7.5.4
wykonane na zlecenie Klienta
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w
7.5.5
innej walucie niż waluta rachunku)

0,3% min. 40,00, max. 400,00

0,3% min. 40,00, max. 400,00

15,00

15,00

100,00 + koszty banków
trzecich

100,00 + koszty banków trzecich

100,00

100,00

80,00
100,00 + koszty banków
trzecich
0,00

80,00
100,00 + koszty banków trzecich
0,00

Usługa bankowości elektronicznej EBO

8
8.1 Dostęp do systemu internetowego/mobilnego EBO

miesięcznie

5,00

10,00

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

8.5.1 hasło do logowania

bez opłat

bez opłat

8.5.2 autoryzacja - logowanie dwuetapowe

bez opłat

bez opłat

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

8.2 Użytkowanie i licencja oprogramowania
8.3 Telefoniczna pomoc techniczna

jednorazowo

8.4 Aktywacja systemu bankowości internetowej EBO
8.5 Opłaty za informacje dostarczane komunikatem SMS

[1]

8.5.3 kod autoryzacyjny
8.5.4 potwierdzenie zlecenia
8.5.5 o zmianie salda
8.5.6 autoryzacja - operacja na rachunku

za SMS

8.5.7 informacja o niepodpisanych zleceniach

0,30

8.5.8 potwierdzenie spłaty kredytu

0,30

0,30

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

10,00

10,00

miesięcznie

0,00

0,00

za wyciąg

8,00

8,00

5,00

5,00

8.5.9 Opłata za korzystanie z wersji mobilnej
8.5.10

Opłata za konfigurację aplikacji EBO Token Pro, EBO Mobile, BS
PAY(Planet Mobile), zmianę limitów transakcyjnych w placówce Banku.

Wyciąg bankowy z rachunku

9
9.1

sporządzenie wyciągu bankowego, za miesiąc kalendarzowy

9.2

sporządzenie duplikatu wyciągu miesięcznego

9.3

sporządzenie dodatkowego wydruku pojedynczej operacji

9.4
9.5

wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

10.2

[4]
[4]

za dokument

[4]

za każde rozpoczęte
12 m-cy

wydruk historii rachunku w formie wyciągu [4]

8,00

8,00

15,00

15,00

0,30
1,00

0,30
1,00

30,00

30,00

50,00
10,00

50,00
10,00

Komunikat SMS (o zmianie salda) [5]

10
10.1

0,30

dla klientów korzystających z systemu EBO
dla pozostałych klientów

za sms

Wydanie zaświadczenia

11
11.1

o stanie/obrotach rachunku bankowego

11.2

opinia o kliencie banku

11.3

o posiadaniu rachunku w banku

za dokument

Za wezwania do spłaty należności Banku z tytułu umowy prowadzenia rachunku

12
12.1

wezwanie telefoniczne

12.2

pisemne wezwanie (monit)

13

Wydanie blankietów czeków gotówkowych

14

Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych
Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia umów przez posiadacza rachunku - za każdą zawartą
umowę
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego
dokumentu
Za zmianę wpisów w karcie wzorów podpisów (zmiana, wykreślenie
pełnomocnictwa)

za wezwanie

5,00

5,00

15,00

15,00

Pozostałe opłaty

15
16
17
18
19

Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku dla innego podmiotu
Udzielenie informacji telefonicznej na „hasło” o stanie rachunku

za jeden blankiet

2,00

2,00

jednorazowo

30,00

30,00

jednorazowo

30,00

30,00

za przelew

25,00

25,00

za zmianę

15,00

15,00

za dokument

50,00

50,00

za informację

1,00

1,00

*) Inne jednostki - Kluby sportowe, Parafie, Rady Paraf., Wspólnoty gruntowe, Stowarzyszenia, Koła Gospodyń, Koła Łowieckie, Partie itp.
[1]
[2]

Opłata pobierana tylko jeśli w danym miesiącu wystąpi co najmniej jedna operacja Wn lub Ma.
Polecenie Przelewu SEPA:
jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę
o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA – SCT (wykaz banków jest dostępny na stronie
internetowej www.bankbps.pl) spełniające następujące warunki:
• 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-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
• występuje opcja kosztowa „SHA”;
• przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

[3]

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.5 w przypadku opcji kosztowej „OUR”.

[4]

Na życzenie Klienta
Dla SMS-ów wysyłanych za granicę opłatę podwyższa się o 0,30 zł.

[5]

RACHUNKI BANKOWE KOM. WYBORCZYCH
Rachunki bieżące
Obowiązuje od 10.09.2020r.
Stawka obowiązująca [zł.]
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Komitety Wyborcze

Tryb pobierania

RBI

Prowadzenie rachunku

1
1.1 Otwarcie rachunku
1.2 Prowadzenie rachunku
1.3 Prowizja od obrotów strony Wn

jednorazowo

10,00

miesięcznie

15,00
0,5 % min 4,00
max. 240,00

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

2

2.1 Wpłata gotówki na rachunek w Placówce Banku
Wypłata gotówki z rachunku w Placówce Banku
2.2 do 20 tys. zł. lub powyżej 20 tys. zł. awizowana pisemnie na co najmniej
jeden dzień roboczy przed dniem wypłaty
2.3

za wpłatę

--0,00

za wypłatę
0,2% min. 10,00 od kwoty
przewyższającej 20 tys.

Wypłata nieawizowana powyżej 20 tys. zł.

2.4 Wypłata awizowana nie odebrania w terminie

od wartości kwoty nie
zrealizowanej

0,10% min. 10,00

za wypłatę

5,00

Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa
2.5 z wpływów bieżących

Polecenie przelewu wewnętrznego

3
3.1 w placówce Banku
3.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

0,00

za przelew

0,00

Polecenie przelewu

4
Na rachunek w innym banku krajowym

4.1

4.1.1 w placówce Banku
4.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

4,50
0,50

za przelew

Polecenie zapłaty

5

5.1 Przyjęcie komunikatu polecenia zapłaty
Wysłanie komunikatu odmowy wykonania polecenia zapłaty z powodu braku
5.2 środków na rachunku dłużnika

1,00
za przelew

5,00

Zlecenie stałe

6
6.1

Zlecenie stałe złożone w Placówce Banku
2,00

6.1.1 za przyjęcie wniosku ustanowienia zlecenia stałego
6.1.2 za modyfikacje/odwołanie danych we wniosku
6.1.3 realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny

3,00
0,00

od każdego zlecenia

6.1.4 realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym

2,00

6.2

Zlecenie stałe złożone w systemie bankowości internetowej/mobilnej EBO
6.2.1 ustanowienie/modyfikacja/odwołanie
6.2.2 realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny

0,00
0,00

od każdego zlecenia

6.2.3 realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym

0,50

Transakcje w walucie obcej

7

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:

7.1
7.1.1 z banków krajowych

10,00

7.1.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR

0,00

od otrzymanego przelewu

7.1.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR

15,00

7.1.4 z banków zagranicznych spoza EOG

20,00
[1]

7.2

Polecenie przelewu SEPA

w placówce Banku

7.2.1 do banków krajowych

15,00
4,50

za przelew

7.2.2 do banków zagranicznych

[2]

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG

7.3
7.3.1 w placówce Banku

za przelew

30,00

Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty[2]

7.4
7.4.1 w placówce Banku

0,3% min. 40,00, max. 400,00

Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi w
7.4.2
Grupie BPS
Dodatkowe opłaty
7.5
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające
7.5.1
[5]
wykonane na zlecenie Klienta w placówce Banku
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) dostępna
7.5.2
w EUR, USD, GBP, PLN
7.5.3 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową "OUR"
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na
7.5.4
zlecenie Klienta
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej
7.5.5
walucie niż waluta rachunku)

za przelew
15,00

za zlecenie

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

od transakcji

100,00 + koszty banków trzecich
0,00

Usługa bankowości elektronicznej EBO

8

8.1 Dostęp do systemu internetowego/mobilnego EBO

miesięcznie

8.2 Użytkowanie i licencja oprogramowania
jednorazowo

8.4 Aktywacja systemu bankowości internetowej EBO
8.5

10,00
bez opłat

8.3 Telefoniczna pomoc techniczna

bez opłat
bez opłat

Opłaty za informacje dostarczane komunikatem SMS [1]

8.5.1 hasło do logowania

bez opłat

8.5.2 autoryzacja - logowanie dwuetapowe

bez opłat

8.5.3 kod autoryzacyjny

0,30

8.5.4 potwierdzenie zlecenia

za SMS

8.5.5 o zmianie salda

0,30
0,30

8.5.6 autoryzacja - operacja na rachunku

0,30

8.5.7 informacja o niepodpisanych zleceniach

0,30

8.5.8 potwierdzenie spłaty kredytu

0,30

8.5.9 Opłata za korzystanie z wersji mobilnej
8.5.10
9

Opłata za konfigurację aplikacji EBO Token Pro, EBO Mobile, BS
PAY(Planet Mobile), zmianę limitów transakcyjnych w placówce Banku.

miesięcznie

bez opłat

jednorazowo

10,00

Wyciąg bankowy z rachunku

9.1

sporządzenie wyciągu bankowego dziennego/miesięcznego

za wyciąg

0,00

9.2

sporządzenie duplikatu wyciągu dziennego/miesięcznego [3]

za wyciąg

8,00

9.3

sporządzenie dodatkowego wydruku pojedynczej operacji [3]

9.4

wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

9.5

wydruk historii rachunku w formie wyciągu [3]

10.2

za każde rozpoczęte
12 m-cy

5,00
8,00
20,00

Komunikat SMS (o zmianie salda) [4]

10
10.1

za dokument

[3]

dla klientów korzystających z systemu EBO
dla pozostałych klientów

za sms

0,30
1,00

Wydanie zaświadczenia

11
11.1

o stanie/obrotach rachunku bankowego

11.2

opinia o kliencie banku

11.3

o posiadaniu rachunku w banku

30,00
za dokument

50,00
15,00

Za wezwania do spłaty należności Banku z tytułu umowy prowadzenia rachunku

12
12.1

wezwanie telefoniczne

12.2

pisemne wezwanie (monit)

5,00

13

Wydanie blankietów czeków gotówkowych

14

Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych
Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia umów przez posiadacza rachunku - za każdą zawartą umowę
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego
dokumentu
Za zmianę wpisów w karcie wzorów podpisów (zmiana, wykreślenie
pełnomocnictwa)
Udzielenie informacji telefonicznej na „hasło” o stanie rachunku

za wezwanie

10,00

Pozostałe opłaty

15
16
17
18

za jeden blankiet

2,00

jednorazowo

30,00

jednorazowo

30,00

za przelew

30,00

za zmianę

15,00

za informację

1,00

[1]

Polecenie Przelewu SEPA:
jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i
Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia
Przelewu SEPA – SCT (wykaz banków jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl) spełniające następujące warunki:
• 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-owym banku (Swift code), do którego
jest kierowany przekaz;
• występuje opcja kosztowa „SHA”;
• przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

[2]

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.5 w przypadku opcji kosztowej „OUR”.

[3]

Na życzenie Klienta

[4]

Dla SMS-ów wysyłanych za granicę opłatę podwyższa się o 0,30 zł.

RACHUNEK VAT [1]
Rachunek techniczny
Obowiązuje od 13.12.2019r.
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca [zł.]

Prowadzenie rachunku

1
1.1 Otwarcie rachunku

jednorazowo

0,00

1.2 Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0,00

1.3 Za likwidację rachunku

jednorazowo

0,00

Przelew wewnętrzny z rachunku VAT w Banku na rachunek VAT w Banku

2
2.1 w placówce Banku

za przelew

10,00

Wyciąg bankowy z rachunku

3

sporządzenie wyciągu bankowego
3.1 miesięcznego/dziennego
sporządzenie duplikatu wyciągu
3.2
miesięcznego/dziennego [2]
sporządzenie dodatkowego wydruku pojedynczej
3.3
operacji [2]
3.4 wydruk historii rachunku w formie wyciągu [2]

miesięcznie/dziennie

0,00

za wyciąg

5,00

za dokument

5,00

za każde rozpoczęte 12 m-cy

20,00

Wydanie zaświadczenia [2]

4
4.1 o stanie/obrotach rachunku bankowego
4.2 o posiadaniu rachunku w banku

za dokument

30,00
10,00

Pozostałe opłaty [2]

5
5.1

Udzielenie informacji telefonicznej na „hasło” o
stanie rachunku

[1]

Opłaty są pobierana w ciężar rachunku bieżącego, powiązanego z rachunkiem VAT

[2]

Na wniosek Posiadacza Rachunku

za informację

1,00

KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH
Obowiązuje od 20.10.2020r.
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca [zł.]

Kredyty Hipoteczne: Mój Dom, Uniwersalny Kredyt Hipoteczny, Konsolidacyjny
1

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu

1

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu

jednorazowo od kwoty kredytu

1,5% [1]

Kredyty gotówkowe
1.1 kredyt gotówkowy z terminem spłaty:
- do 5 lat
- za każdy następny rok wydłużajacy w/w termin spłaty

jednorazowo od kwoty kredytu

7,00 % [2]
1,00 %

1.2 kredyt w rachunku płatniczym (ROR) [5]:
- udzielenie
- przedłużenie
- podwyższenie (od kwoty podwyższenia )
1.3 kredyt gotówkowy EKO-logiczny

5,00 % [3]

jednorazowo od kwoty kredytu

4,99%

Opłaty i prowizje dotyczące wszystkich rodzajów kredytów
Za czynności związane z zabezpieczeniem kredytu

1

1.1 sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o braku lub istnieniu wpisu
w rejestrze zastawów [4]
1.2 sporządzenie wniosku o wpis zastawu do rejestru zastawów [4]

50,00
50,00

1.3 sporządzenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów [4]

50,00

1.4 sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów [4]
za złożenie przez Bank do sądu wieczysto księgowego wniosku o wpis
1.5
hipoteki [4]
za dokonanie przez Bank innych czynności związanych z zabezpieczeniem
1.6
kredytów w instytucjach poza siedzibą Banku [4]
za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
1.7
spłaty kredytu w terenie lub stanu realizacji inwestycji

50,00
jednorazowo
70,00
70,00
70,00

Prowizja od zmian w umowie kredytowej [4]

2

2.1 przesunięcie terminu/ów spłaty kredytu/rat (prolongata)

jednorazowo od kwoty prolongowanej

2.2 zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu

jednorazowo od zmiany

2.3 inne zmiany warunków umowy (umowa restrukturyzacyjna itp.)

2% min. 50,00
100,00
100,00

Wydanie klientowi odpisu umowy o kredyt ( potwierdzonego za zgodność) [4]

3

100,00

3.1 umowy czynnej
jednorazowo

3.2 umowy zamkniętej

200,00
5,00

3.3 dokumentacji kredytowej - od strony
Czynności windykacyjne

4

4.1 wezwanie telefoniczne
za wysłanie wezwań do zapłaty, ponownych wezwań lub ostatecznego
4.2
wezwania

4.3

0,00
0,00
za wezwanie

za wezwanie kredytobiorcy do dostarczenia informacji i dokumentów celem
oceny jego kondycji finansowej, dokumentów związanych z
zabezpieczeniem spłaty kredytu i innych dokumentów do przedłożenia,
których Klient został zobowiązany

20,00

Pozostałe opłaty

6

Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed
terminem
Opłata za wydanie promesy kredytowej

7

Za wydanie zaświadczenia dotyczącego zdolności kredytowej Klienta

8

Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych
zabezpieczeń

9

Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie
hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia itp.

5

10
11

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym
Opłata za przygotowanie dokumentów kredytowych do konsorcjum
bankowego

12

Za sporządzenie duplikatu dowodu wpłaty na rachunek kredytowy [4]

13

Wydruk historii rachunku kredytowego w formie wyciągu [4]
Opłata za udzielenie informacji o saldach na rachunku, opinii o kliencie,
oraz innych informacji dotyczącej działalności kredytowej [4]
Opłata za obsługę weksla

14
15

jednorazowo od wpłaconej kwoty

0,00

jednorazowo od kwoty kredytu

0,25% min. 250,00

od każdego zaświadczenia

0,00

jednorazowo

0,00

za każdy duplikat

30,00

jednorazowo

20,00

jednorazowo od kwoty wnioskowanej

0,25%

15.1 inkaso weksla (przedstawienie do zapłaty)
15.2 zgłoszenie do protestu w razie nie zapłacenia

jednorazowo

5,00

za każde rozpoczęte 12 m-cy

20,00

jednorazowo

50,00

za każdą czynność

30,00

jednorazowo

50,00

[1]

Wysokość prowizji określonej w tabeli ulega obniżeniu:
- o 1,00 p.p. jeśli klient posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR w BS Mstów, na który systematycznie wpływa wynagrodzenie lub świadczenia
emerytalo-rentowe.
- o 1,50 p.p. jeśli klient spełniał powyższy warunek przez okres min. 5 lat przed złożeniem wniosku o kredyt.

[2]

Wysokość prowizji określonej w tabeli ulega obniżeniu o 1,00 p.p. jeśli klient posiada rachunek rozliczeniowy RB lub oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR w
BS Mstów, na który przekazywane są stałe wpływy ( tzn. systematyczne, przynajmniej raz w miesiącu).

[3]

Dla pracowników Banków posiadających rachunek ROR prowizja wynosi 10,00 zł.

[4]

Na wniosek klienta.
Kredyt w rachunku płatniczym (ROR) nie jest dostępny dla Posiadacy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PRP

[5]

KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Obowiązuje od 13.12.2019r.
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu

Stawka obowiązująca
[zł.]

Tryb pobierania
Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą [1]

1.1 do

20 tys. zł

1.2 do

50 tys. zł

1.3 do

200 tys. zł.

4,50% min 50,00
jednorazowo od kwoty kredytu

[2]

1.4 pow. 200 tys. zł.

3

3,50%
3,00%

Prowizja od udzielenia, przedłużenia, podwyższenia (od kwoty
podwyższenia) kredytu w rachunku bieżącym
Opłata przygotowawcza za czynności związane z przygotowaniem
wniosku do decyzji

2

4,00%

jednorazowo od kwoty kredytu

2,50%

jednorazowo od kwoty wnioskowanego
kredytu

0,00%

Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR
Prowizja z tytułu udzielenia kredytu

1

1.1 symbol RR, Z, PR, K01, K02, DK02, DK01, ZC

2,00%
jednorazowo od kwoty kredytu

1.2 symbol KSP
1.3 symbol KO

1,50%
0,25%

Pozostałe opłaty i prowizje
1
1.1

Za czynności związane z zabezpieczeniem kredytu
sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o braku lub istnieniu

25,00

[3]

wpisu w rejestrze zastawów
1.2 sporządzenie wniosku o wpis zastawu do rejestru zastawów [3]
1.3 sporządzenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów [3]
1.4 sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów [3]
za złożenie przez Bank do sądu wieczysto księgowego wniosku o wpis
1.5
[3]
hipoteki
za dokonanie przez Bank innych czynności związanych z zabezpieczeniem
1.7
kredytów w instytucjach poza siedzibą Banku [3]
za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
1.8
spłaty kredytu w terenie lub stanu realizacji inwestycji
2
Prowizja od zmian w umowie kredytowej [3]
2.1 przesunięcie terminu/ów spłaty kredytu/rat (prolongata)
2.2 zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu
2.3 inne zmiany warunków umowy (umowa restrukturyzacyjna itp.)
3

50,00
50,00
jednorazowo

50,00
50,00
50,00
50,00

jednorazowo od kwoty prolongowanej
jednorazowo od zmiany

2% min. 30,00
100,00
100,00

Wydanie klientowi odpisu ( potwierdzonego za zgodność) [3]
3.1 umowy o kredyt
3.2 umowy o kredyt wraz z załącznikami

jednorazowo

10,00
20,00

[4]

4

Czynności windykacyjne
4.1 wezwanie telefoniczne
za wysłanie wezwań do zapłaty, ponownych wezwań lub ostatecznego
4.2
wezwania
za wezwanie kredytobiorcy do dostarczenia informacji i dokumentów
celem oceny jego kondycji finansowej, dokumentów związanych z
4.3
zabezpieczeniem spłaty kredytu i innych dokumentów do przedłożenia,
których Klient został zobowiązany
Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed
5
terminem
Opłata za wydanie promesy kredytowej
6
7

Za wydanie zaświadczenia dotyczącego zdolności kredytowej Klienta

8

Sporządzenie analizy o sytuacji ekonomiczno - finansowej (wystawienie
opinii na zewnątrz np. list referencyjny do gwarancji, itd.) z wyłączeniem
analizy dokonywanej przy ocenie wniosku o udzielenie kredytu

9
10
11
12

Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych
zabezpieczeń
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie
hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia itp.
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym
Opłata za przygotowanie dokumentów kredytowych do konsorcjum
bankowego

13

Za sporządzenie duplikatu dowodu wpłaty na rachunek kredytowy [3]

14

Wydruk historii rachunku kredytowego w formie wyciągu
Opłata za udzielenie informacji o saldach na rachunku, opinii o kliencie,

5,00
20,00
za wezwanie
50,00

jednorazowo od wpłaconej kwoty

0,00

jednorazowo od kwoty kredytu

0,25% min. 250,00

od każdego zaświadczenia

0,1% max 300,00

od każdej analizy

100,00

jednorazowo

0,00

za każdy duplikat

30,00

jednorazowo

20,00

jednorazowo od kwoty wnioskowanej

0,00

jednorazowo

5,00

za każde rozpoczęte 12 m-cy

20,00

jednorazowo

50,00

za każdą czynność

10,00

jednorazowo

20,00

17.1 Wystawienie promesy gwarancji/poręczenia

jednorazowo

0,20%

17.2 Przyznanie gwarancji/poręczenia

jednorazowo

1,00%

17.3 Przyznanie limitu

jednorazowo

1,00%

17.4 Korzystanie z gwarancji /poręczenia

miesięcznie

0,10%

15
16

[3]

oraz innych informacji dotyczącej działalności kredytowej [3]
Opłata za obsługę weksla

16.1 inkaso weksla (przedstawienie do zapłaty)
16.2 zgłoszenie do protestu w razie nie zapłacenia
17

Prowizje dotyczące gwarancji/poręczenia

Zmiana warunków gwarancji/poręczenia
przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty
18.1
gwarancji/poręczenia
18.2 zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/poręczenia

18

od kwoty objętej zmianą

1%
200,00

19

Wypłata z gwarancji/poręczenia

20

Awizowanie treści gwarancji obcej

21

Odrzucenie roszczeń wypłaty gwarancji/poręczenia

[1]

Inwestycyjny, obrotowy, obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, w RB, płatniczy, rewolwingowy, kredytowa linia
hipoteczna, ”szybka inwestycja”.

[2]

[3]
[4]

jednorazowo od kwoty roszczenia

0,50%

od kwoty gwarancji

0,2% min.100,00

za czynność

200,00

Wysokość prowizji określonej w tabeli ulega obniżeniu o 0.50 p.p. jeśli klient posiada rachunek rozliczeniowy lub oszczędnościoworozliczeniowy w BS Mstów, na który przekazywane są stałe wpływy ( tzn. systematyczne, przynajmniej raz w miesiącu).
Na wniosek klienta.
Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wezwanie.

OPERACJE KASOWE
Obowiązuje od 19.06.2020r.
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca [zł.]

Wpłaty gotówkowe

1.

1.1 na rachunki Krajowej Administracji Skarbowej i ZUS

1 % od kwoty wpłaty min 12,00

1.2 na pozostałe rachunki banków krajowych

0,6 % od kwoty wpłaty min. 4,50

Wpłata obca dokonywana przez osoby trzecie na rachunki
1.3
prowadzone w BS Mstów dla klientów instytucjonalnych. [1]
Opłata dodatkowa za wpłaty gotówki w stanie
1.4 nieuporządkowanym bez specyfikacji banknotów i monet, oraz
za wpłaty w bilonie powyżej 100 szt. Bilonu

0,1 % min 5,00

jednorazowo

0,2 % od kwoty wpłaty min. 5,00
0,5 % od kwoty wypłaty min. 10,00

2

Wypłaty z konta „Zlecenia do wypłaty”

3

Zamiana bilonu na banknoty (powyżej 200 zł.)

4

Wypłata nieawizowana powyżej 20 tys. zł.

5

Wypłata awizowana nie odebrania w terminie

[1]

Prowizja pobierana od osoby wpłacającej i dotyczy umów dla których zdefiniowano prowizję od wpłat gotówkowych własnych.

0,5 % od wymienianej kwoty min. 5,00
0,2 % od kwoty powyżej 20 tys. min. 20,00
0,1 % od awizowanej kwoty wypłaty min. 10,00

INNE USŁUGI
Obowiązuje od 19.06.2020r.
Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca [zł.]

1

Za realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub aktu notarialnego z
rachunków bankowych
Uwaga: opłata od każdego spadkobiercy

jednorazowo

0,5% od kwoty wypłaty min.
50,00

2

Wypłata z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu zmarłego posiadacza rachunku

jednorazowo

25,00

3

Wypłata z tytułu zapisu na wypadek śmierci
Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych
osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe

jednorazowo

0,00

jednorazowo

35,00

jednorazowo

35,00

Lp.

4

5

6

Udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom
uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1, 2 i 2a, z zastrzeżeniem art.110 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - opłaty nie pobiera się od konsumentów.
Uwaga:
1) Cena obejmuje podatek od towarów i usług.
2) Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach
wzajemności.
Dokonanie zastrzeżenia lub odwołanie w systemie CBD-DZ (dokumenty zastrzeżone)
6.1 - dla osób posiadających rachunki w Banku
6.2 - dla osób nie będących klientami Banku

7
8
9
10
11
12

jednorazowo

Sporządzenie różnego rodzaju odpisów, kopii dokumentów dotyczących posiadanych
produktów na życzenie klienta
Wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych
Poszukiwanie na zlecenie klienta dowodu / potwierdzenia dokonanej operacji wpłaty,
przelewu itp. (od pojedynczego dokumentu)
Wydanie zaświadczenia w zakresie wnioskowanym przez klienta
Przeprowadzenie godzinnego szkolenia w Banku z zakresu obsługi elektronicznych
kanałów dostępu na zamówienie klienta.
Przeprowadzenie godzinnego szkolenia u klienta z zakresu obsługi elektronicznych
kanałów dostępu na zamówienie klienta.

15,00
30,00
20,00
20,00
20,00

jednorazowo

50,00
50,00
120,00

