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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1. „Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w
Iławie" dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w
placówkach Banku Spółdzielczego w Iławie, zwanego dalej Bankiem.
2. Opłaty i prowizje 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.
3.
Prowizji od wpłat nie pobiera się w przypadku wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia
ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, na rzecz fundacji itp.
4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość
pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.
5.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to
również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty
pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty
podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank
koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
8. W przypadku, gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest
ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.
9. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank
przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
10. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w
walucie obcej, opłata / prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania
należności.
11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
12. 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.
13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać
z umów zawieranych z Bankiem.
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„Taryfa dla klientów indywidualnych”
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-KONTO / POL-KONTO PLUS
PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Stawka obowiązująca
Lp.

1.
2.

Wyszczególnienie czynności

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym okresie kalendarzowym
jedyną operacją jest dopisanie odsetek, pobranie miesięcznej opłaty za
kartę lub opłaty miesięcznej za usługę sms oraz od środków rachunków
gromadzących środki na cele charytatywne

3.

Zmiana umowy rachunku ze wspólnego na
indywidualny i odwrotnie

4.

Zmiana umowy z rachunku Pol-Konto na Pol-Konto
Senior

5.

Wpłata gotówki na rachunek w placówkach BS

6.

Uwaga: wypłaty przekraczające 30.000 zł podlegają awizowaniu na jeden
dzień przed dniem wypłaty do godziny 11:00.
W przypadku niedostępności bankomatów posadowionych przy placówkach
Banku opłaty nie pobiera się

Pol-Konto Pol-Konto Pol-Konto
Pol-Konto
Senior /
Student /
Junior /
/ PolPol-Konto Pol-Konto Pol-Konto
Konto
Senior
Student
Junior
Plus
Plus
Plus
Plus
0,00 zł
5,00 zł

3,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

50,00 zł

Pol-Konto
VIP / PolKonto VIP
Plus

Podstawowy
Rachunek
Płatniczy

5,00 zł

0,00 zł

50,00 zł

-

0,00 zł

Wypłata gotówki z rachunku w placówkach BS

7.

pierwsza w miesiącu 0,00 zł,
każda kolejna 5,00 zł

Nie podjęcie gotówki w terminie uzgodnionym
z Bankiem Spółdzielczym w ramach awizowania
wypłaty

0,00 zł

0,20%

Uwaga: Opłata pobierana jest od awizowanej kwoty

8.

9.

Opłata za wypłatę gotówkową w przypadku braku
wcześniejszego awizowania wypłaty

50,00 zł

Uwaga: Dotyczy wypłat przekraczających 30 000,00 zł. Realizacja
nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w
Banku.

Przelewy na rachunki:
Klientów prowadzone w jednostkach BS

9.1.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system
Elixir, dla kwoty równej i wyższej 1.000.000,00 zł, realizowana jest poprzez
Bank w systemie Sorbnet. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia
płatniczego realizowanego w systemie Sorbnet. Dyspozycja składana w
systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie
Sorbnet, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę
realizacji zlecenia płatniczego.

- złożone papierowo w placówkach BS
Uwaga: Nie dotyczy dyspozycji z rachunków Pol-Efekt i terminowych lokat
oszczędnościowych

0,00 zł 1) /5,00
zł

5,00 zł

- złożone w systemie bankowości elektronicznej /
mobilnej

0,00 zł

W innych bankach krajowych (w systemie ELIXIR)
9.2.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system
Elixir, dla kwoty równej i wyższej 1.000.000,00 zł, realizowana jest poprzez
Bank w systemie Sorbnet. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia
płatniczego realizowanego w systemie Sorbnet. Dyspozycja składana w
systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie
Sorbnet, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę
realizacji zlecenia płatniczego.

- złożone papierowo w placówkach BS

9.3.

- złożone w systemie bankowości elektronicznej /
mobilnej
W systemie SORBNET
- złożone papierowo w placówkach BS

0,00 zł 1) /6,00
zł
0,00 zł 1) /1,00
zł

6,00 zł
1,00 zł
30,00 zł
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- złożone w systemie bankowości elektronicznej /
mobilnej
Dyspozycja klienta złożona w formie ustnej
wykonania przelewu wystawienia dokumentu z
systemu finansowo - księgowego Banku
9.4.

Uwaga: Opłata pobierana niezależnie od opłat pobieranych zgodnie z pkt
od 9.1. do 9.3.

30,00 zł

2,00 zł

1,50 zł

Opłata nie dotyczy dyspozycji spłaty kredytu i odsetek, zakładanych lokat w
jednostkach Banku oraz rachunków Pol-Efekt

10.
10.1.
10.1.1.

Opłata za usługę BLIK

0,00 zł

Uwaga: Opłata pobierana jest jednorazowo

Transakcje tealizowane za pośrednictwem Usługi
BLIK:
Bezgotówkowe transakcje dokonywane za
pośrednictwem Usługi BLIK

0,00 zł

Uwaga: Opłata pobierana jest od każdej transakcji

10.1.2.

Wypłata gotówki w bankomatach:
- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
banków krajowych, zgodnie z zawartmi umowami

0,00 zł

Uwaga: Opłata pobierana jest od każdej transakcji
Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie
internetowej Banku.

- w innych bankomatach w kraju
3,00 zł

Uwaga: Opłata pobierana jest od każdej transakcji
Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie
internetowej Banku.

11.

Zlecenia stałe:
- rejestracja zlecenia
- modyfikacja / odwołanie zlecenia

0,00 zł
5,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

0,00 zł / 2,00
zł

Realizacja stałych zleceń na rachunki:
11.1.

Uwaga: Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w
ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

1)

- Klientów prowadzone w jednostkach BS
- w innych bankach krajowych

2,00 zł
2,00 zł

- złożone w systemie bankowości elektronicznej

1,00 zł

12.
12.1.

Polecenia zapłaty:
- rejestracja polecenia zapłaty

0,00 zł

12.2.

- odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty

5,00 zł

12.3.

- realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza

0,00 zł

13.

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika – za złożenie jednego

2,50 zł

odwołania

14.
14.1.
14.2.
14.3.

14.4.

14.5.
14.6.
15.
15.1.
15.2.
15.3.

Bankowość elektroniczna / mobilna
Korzystanie z bankowości elektronicznej / mobilnej
– opłata miesięczna
Wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła
jednorazowego za pomocą SMS
Wydanie lub wysłanie koperty z hasłem
aktywującym
Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych
z posiadanym rachunkiem wysłane za
pośrednictwem SMS oraz wysłanie hasła
aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą
SMS – opłata miesięczna
Odblokowanie bankowości elektronicznej przez
pracownika BS
Odblokowanie bankowości elektronicznej systemem
IVR
Opłata za wpłaty w urządzeniu do wpłat on-line
(wpłatomat):
Wpłata w urządzeniu BS w Iławie
Wpłata w urządzeniu innych banków Spółdzielczych
z Grupy BPS S.A.
Wpłata w urządzeniu w sieci Planet Cash

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
1,30 zł
0,32 % wartości wpłaty
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16.

Czeki:
Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach
Banku Spółdzielczego w Iławie
Wydanie czeku za jeden blankiet
Przyznanie debetu
Miesięczna opłata za korzystanie z debetu
Zamknięcie rachunku

16.1.
16.2.
17.
17.1.
18.
1)

0,00 zł
0,50 zł
0,00 zł
1,00 zł

1,00 zł

-

0,00 zł

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. 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 (czyli polecenia przelewu, w tym
zlecenia stałe), są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z
Taryfą prowizji i opłat.
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„Taryfa dla klientów indywidualnych”
WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Stawka obowiązująca

1.
2.
3.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
Dostęp do systemu bankowości elektronicznej (jednorazowo)
Przesłanie do ZUS dyspozycji posiadania przekazywania świadczenia
ZUS na Wygodne Konto w Banku (opłata za dokument) :
- w formie elektronicznej
- w formie papierowej
Dodatkowe Ubezpieczenie Assistance 1) (miesięcznie)
- przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej
- od 13 miesiąca ochrony ubezpieczeniowej
Zmiana umowy rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Wpłata gotówki na rachunek w placówkach BS
Wypłata gotówki z rachunku w placówkach BS

0,00 zł
1,00 zł
0,00 zł

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Uwaga: wypłaty przekraczające 30.000 zł podlegają awizowaniu na jeden dzień przed dniem wypłaty do
godziny 11:00.

Nie podjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z Bankiem Spółdzielczym
w ramach awizowania wypłaty

0,00 zł
wg kosztów rzeczywistych
0,00 zł
0,60 zł
50,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,20%

Uwaga: Opłata pobierana jest od awizowanej kwoty

10.

Opłata za wypłatę gotówkową w przypadku braku wcześniejszego
awizowania wypłaty

50,00 zł

Uwaga: Dotyczy wypłat przekraczających 30 000,00 zł

11.

Przelewy na rachunki:
Klientów prowadzone w jednostkach BS

11.1.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i
wyższej 1.000.000,00 zł, realizowana jest poprzez Bank w systemie Sorbnet. Bank pobiera opłatę
właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie Sorbnet. Dyspozycja składana w systemie
bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie Sorbnet, o ile system bankowości
elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.

- złożone papierowo w placówkach BS
Uwaga: Nie dotyczy dyspozycji z rachunków Pol-Efekt i terminowych lokat oszczędnościowych

- złożone w systemie bankowości elektronicznej / mobilnej

5,00 zł
0,00 zł

W innych bankach krajowych (w systemie ELIXIR)
11.2.

11.3.

11.4.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i
wyższej 1.000.000,00 zł, realizowana jest poprzez Bank w systemie Sorbnet. Bank pobiera opłatę
właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie Sorbnet. Dyspozycja składana w systemie
bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie Sorbnet, o ile system bankowości
elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.

- złożone papierowo w placówkach BS
- złożone w systemie bankowości elektronicznej / mobilnej
W systemie SORBNET
- złożone papierowo w placówkach BS
- złożone w systemie bankowości elektronicznej / mobilnej
Dyspozycja klienta złożona w formie ustnej wykonania przelewu
wystawienia dokumentu z systemu finansowo - księgowego Banku
Uwaga: Opłata pobierana niezależnie od opłat pobieranych zgodnie z pkt od 11.1. do 11.3.

6,00 zł
1,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

1,50 zł

Opłata nie dotyczy dyspozycji spłaty kredytu i odsetek, zakładanych lokat w jednostkach Banku oraz
rachunków Pol-Efekt

12.

12.1.

Zlecenia stałe:
- rejestracja zlecenia
- modyfikacja / odwołanie zlecenia
Realizacja stałych zleceń na rachunki:

0,00 zł
5,00 zł
2,00 zł
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12.1.

Uwaga: Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się
dodatkowej opłaty za przelew

- Klientów prowadzone w jednostkach BS
- w innych bankach krajowych
- złożone w systemie bankowości elektronicznej / mobilnej
Polecenia zapłaty:
- rejestracja polecenia zapłaty
- odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty
- realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na
rachunku dłużnika – za złożenie jednego odwołania
Bankowość elektroniczna
Korzystanie z bankowości elektronicznej – opłata miesięczna
Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych

13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
15.
15.1.
15.2.

2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
0,00 zł
2,50 zł
0,00 zł
0,00 zł

15.3.

Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z posiadanym rachunkiem
wysłane za pośrednictwem SMS oraz wysłanie hasła aktywacyjnego lub
hasła jednorazowego za pomocą SMS – opłata miesięczna

16.
16.1.

Opłata za wpłaty w urządzeniu do wpłat on-line (wpłatomat):
Wpłata w urządzeniu BS w Iławie

0,00 zł

16.2.

Wpłata w urządzeniu innych banków Spółdzielczych z Grupy BPS S.A.

1,30 zł

16.3.
17.

Wpłata w urządzeniu w sieci Planet Cash
Zamknięcie rachunku
1)

5,00 zł

0,32 % wartości wpłaty
0,00 zł

Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia assistance dla posiadaczy rachunków
w ramach promocji "Wygodne konto dla klientów ZUS" wręczanych Uczestnikowi przy zawarciu umowy o prowadzenie Wygodnego
Konta.
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„Taryfa dla klientów indywidualnych”
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
W WALUCIE OBCEJ

Lp.

Stawka
obowiązująca
Rachunek szczędnościoworozliczeniowy w walucie obcej
0,00 zł

Wyszczególnienie czynności

1.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)

2.

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym okresie kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie
odsetek, pobranie miesięcznej opłaty za kartę lub opłaty miesięcznej za usługę sms oraz od środków
rachunków gromadzących środki na cele charytatywne

3.
4.

Zmiana umowy rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Wpłata gotówki na rachunek w placówkach BS
Wypłata gotówki z rachunku w placówkach BS

5.

6.

Uwaga: wypłaty przekraczające 1.000 EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie obcej)
podlegają awizowaniu na dwa dni robocze przed dniem wypłaty do godziny 11:00.

Nie podjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z Bankiem Spółdzielczym
w ramach awizowania wypłaty

5,00 zł
50,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,20%

Uwaga: Opłata pobierana jest od awizowanej kwoty

Opłata za wypłatę gotówkową w przypadku braku wcześniejszego
awizowania wypłaty
7.

Uwaga: Dotyczy wypłat przekraczających 1 000,00 EUR (lub równowartości tej kwoty w innej walucie
obcej); Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki Banku; W
przypadku braku mozliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie
zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.

8.

Przelewy na rachunki:

50,00 zł

Klientów prowadzone w jednostkach BS
8.1.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i
wyższej 1.000.000,00 zł, realizowana jest poprzez Bank w systemie Sorbnet. Bank pobiera opłatę
właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie Sorbnet. Dyspozycja składana w systemie
bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie Sorbnet, o ile system bankowości
elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.

- złożone papierowo w placówkach BS
Uwaga: Nie dotyczy dyspozycji z rachunków Pol-Efekt i terminowych lokat oszczędnościowych

- złożone w systemie bankowości elektronicznej / mobilnej

5,00 zł
0,00 zł

W innych bankach krajowych (w systemie ELIXIR)
8.2.

8.3.

8.4.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i
wyższej 1.000.000,00 zł, realizowana jest poprzez Bank w systemie Sorbnet. Bank pobiera opłatę
właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie Sorbnet. Dyspozycja składana w systemie
bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie Sorbnet, o ile system bankowości
elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.

- złożone papierowo w placówkach BS
- złożone w systemie bankowości elektronicznej / mobilnej
W systemie SORBNET
- złożone papierowo w placówkach BS
- złożone w systemie bankowości elektronicznej / mobilnej
Dyspozycja klienta złożona w formie ustnej wykonania przelewu
wystawienia dokumentu z systemu finansowo - księgowego Banku
Uwaga: Opłata pobierana niezależnie od opłat pobieranych zgodnie z pkt od 9.1. do 9.3.

6,00 zł
1,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
1,50 zł

Opłata nie dotyczy dyspozycji spłaty kredytu i odsetek, zakładanych lokat w jednostkach Banku oraz
rachunków Pol-Efekt

9.

9.1.

Zlecenia stałe:
- rejestracja zlecenia
- modyfikacja / odwołanie zlecenia
Realizacja stałych zleceń na rachunki:

0,00 zł
5,00 zł

Uwaga: Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się
dodatkowej opłaty za przelew

- Klientów prowadzone w jednostkach BS

2,00 zł
2,00 zł
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10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.

- w innych bankach krajowych
- złożone w systemie bankowości elektronicznej / mobilnej
Polecenia zapłaty:
- rejestracja polecenia zapłaty
- odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty
- realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na
rachunku dłużnika – za złożenie jednego odwołania
Bankowość elektroniczna / mobilna
Korzystanie z bankowości elektronicznej – opłata miesięczna
Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych

2,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
0,00 zł
2,50 zł
0,00 zł
0,00 zł

Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z posiadanym rachunkiem
wysłane za pośrednictwem SMS oraz wysłanie hasła aktywacyjnego lub
hasła jednorazowego za pomocą SMS – opłata miesięczna

5,00 zł

Zamknięcie rachunku

0,00 zł
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RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE POL-EFEKT / POL-EFEKT PLUS
Lp.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku (miesięcznie) :
- dla produktów oferowanych do 14.05.2020 r.

0,00 zł
3,00 zł

- dla produktów oferowanych po 15.05.2020 r.

1,00 zł

(w tym POL-EFEKT PLUS)

Wpłata na rachunek
Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego

0,00 zł

Uwaga: wypłaty przekraczające 30.000 zł podlegają awizowaniu na jeden dzień przed dniem wypłaty do godziny 11:00.

- pierwsza wypłata

0,00 zł
0,25%
nie mniej niż 5,00 zł

- kolejne wypłaty
5.

Stawka obowiązująca

Przelewy na rachunki:
Klientów prowadzone w jednostkach BS

5.1.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej 1.000.000,00 zł,
realizowana jest poprzez Bank w systemie Sorbnet. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w
systemie Sorbnet. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie Sorbnet, o ile
system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.

5,00 zł

Uwaga: Nie dotyczy dyspozycji z rachunków Pol-Efekt i terminowych lokat oszczędnościowych

W innych bankach krajowych (w systemie ELIXIR)
5.2.
5.3.
6.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej 1.000.000,00 zł,
realizowana jest poprzez Bank w systemie Sorbnet. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w
systemie Sorbnet. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie Sorbnet, o ile
system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.

W systemie SORBNET
Zamknięcie rachunku

6,00 zł
30,00 zł
0,00 zł
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RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH
POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku
Wydanie książeczki
Prowadzenie rachunku – opłata miesięczna
Wpłata gotówki na rachunek
Wypłata gotówki z rachunku
Uwaga: wypłaty przekraczające 30.000 zł podlegają awizowaniu na jeden dzień przed dniem wypłaty do
godziny 11:00.

Stawka
obowiązująca
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Przelewy na rachunki:
Klientów prowadzone w jednostkach BS

6.1.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej
1.000.000,00 zł, realizowana jest poprzez Bank w systemie Sorbnet. Bank pobiera opłatę właściwą dla
zlecenia płatniczego realizowanego w systemie Sorbnet. Dyspozycja składana w systemie bankowości
elektronicznej realizowana będzie w systemie Sorbnet, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia
taką formę realizacji zlecenia płatniczego.

5,00 zł

Uwaga: Nie dotyczy dyspozycji z rachunków Pol-Efekt i terminowych lokat oszczędnościowych

W innych bankach krajowych (w systemie ELIXIR)
6.2.

7.
8.
9.
10.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej
1.000.000,00 zł, realizowana jest poprzez Bank w systemie Sorbnet. Bank pobiera opłatę właściwą dla
zlecenia płatniczego realizowanego w systemie Sorbnet. Dyspozycja składana w systemie bankowości
elektronicznej realizowana będzie w systemie Sorbnet, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia
taką formę realizacji zlecenia płatniczego.

Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji
Zamknięcie rachunku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
Umorzenie utraconej książeczki

6,00 zł

50,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
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RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
W ZŁOTYCH I W WALUCIE OBCEJ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – opłata miesięczna
Wpłata gotówki na rachunek
Wypłata gotówki z rachunku

Stawka obowiązujaca
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Uwaga: wypłaty przekraczające 30.000 zł podlegają awizowaniu na jeden dzień przed dniem wypłaty do
godziny 11:00.

0,00 zł

Przelew z rachunku na rachunek:
Klientów prowadzone w jednostkach BS

5.1.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej
1.000.000,00 zł, realizowana jest poprzez Bank w systemie Sorbnet. Bank pobiera opłatę właściwą dla
zlecenia płatniczego realizowanego w systemie Sorbnet. Dyspozycja składana w systemie bankowości
elektronicznej realizowana będzie w systemie Sorbnet, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką
formę realizacji zlecenia płatniczego.

5,00 zł

Uwaga: Nie dotyczy dyspozycji z rachunków Pol-Efekt i terminowych lokat oszczędnościowych

W innych bankach krajowych (w systemie ELIXIR)
5.2.

6.
7.
8.
9.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej
1.000.000,00 zł, realizowana jest poprzez Bank w systemie Sorbnet. Bank pobiera opłatę właściwą dla
zlecenia płatniczego realizowanego w systemie Sorbnet. Dyspozycja składana w systemie bankowości
elektronicznej realizowana będzie w systemie Sorbnet, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką
formę realizacji zlecenia płatniczego.

Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji
Zamknięcie rachunku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
Umorzenie książeczki terminowej

6,00 zł

50,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
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POZOSTAŁE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH

Stawka obowiązująca
Lp.

Wyszczególnienie czynności
Rady Rodziców
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – opłata miesięczna

2.

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym okresie kalendarzowym jedyną operacją jest
dopisanie odsetek, pobranie miesięcznej opłaty za kartę lub opłaty miesięcznej za usługę sms
oraz od środków rachunków gromadzących środki na cele charytatywne

3.

Wpłata gotówki na rachunek
Wypłata gotówki z rachunku

5.

Inne Jednostki
Organizacyjne
nieposiadające
osobow. praw.

0,00 zł

1.

4.

Kasy Zapomogowo SKO / SKO Plus
Pożyczkowe

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

Uwaga: wypłaty przekraczające 30.000 zł podlegają awizowaniu na jeden dzień przed dniem
wypłaty do godziny 11:00.

Nie podjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z Bankiem
Spółdzielczym w ramach awizowania wypłaty

0,00 zł

0,20%

Uwaga: Opłata pobierana jest od awizowanej kwoty

6.

Opłata dodatkowa za wypłatę gotówkową w przypadku braku
wcześniejszego awizowania wypłaty

50,00 zł

Uwaga: Dotyczy wypłat przekraczających 30 000,00 zł

7.

Przelewy na rachunki:
Klientów prowadzone w jednostkach BS

7.1.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty
równej i wyższej 1.000.000,00 zł, realizowana jest poprzez Bank w systemie Sorbnet. Bank
pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie Sorbnet.
Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie
Sorbnet, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia
płatniczego.

- złożone papierowo w placówkach Banku
Uwaga: Nie dotyczy dyspozycji z rachunków Pol-Efekt i terminowych lokat oszczędnościowych

- złożone w systemie bankowości elektronicznej

5,00 zł
0,00 zł

W innych bankach krajowych (w systemie ELIXIR)
7.2.

Uwaga: Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty
równej i wyższej 1.000.000,00 zł, realizowana jest poprzez Bank w systemie Sorbnet. Bank
pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie Sorbnet.
Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie
Sorbnet, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia
płatniczego.

- złożone papierowo w placówkach Banku
- złożone w systemie bankowości elektronicznej
7.3. W systemie SORBNET
- złożone papierowo w placówkach Banku
- złożone w systemie bankowości elektronicznej
8. Wydanie blankietów czeków – za jeden blankiet
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
9.

Uwaga: Opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków

6,00 zł
1,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
0,50 zł
20,00 zł

10. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów

0,00 zł

11. Zamknięcie rachunku
Realizacja stałych zleceń na rachunki:
12. Uwaga: Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie

0,00 zł
środków w ramach zlecenia, nie

pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

- Klientów prowadzone w jednostkach BS
- w innych bankach krajowych
- złożone w systemie bankowości elektronicznej

2,00 zł
2,00 zł
1,00 zł
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KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-KONTO
KARTY PŁATNICZE DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO

Stawka obowiązująca

Lp.

Wyszczególnienie czynności

VISA Classic Debetowa
VISA payWave
Karta
niespersonalizowana
Master Card PayPass

Wydanie / wznowienie karty debetowej / naklejki zbliżeniowej dla posiadacza
rachunku

1.

Wydanie / wznowienie karty debetowej / naklejki zbliżeniowej dla użytkownika
karty
1.2. Wydanie karty niespersonalizowanej ekspresowo
Opłata miesięczna za użytkowanie karty / naklejki zbliżeniowej – od każdej wydanej do
2. rachunku :

Naklejka
zbliżeniowa VISA
PayWave

Karta MasterCard
PayPass do
Podstawowego
Rachunku Płatniczego

0,00 zł
20,00 zł

1.1.

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł
3,00 zł

0,00 zł

Uwaga: Opłata nie dotyczy rachunków POL-KONTO JUNIOR, POL-KONTO STUDENT

2.1. Transakcje bezgotówkowe 1) 2)
2.2. Transakcje gotówkowe 2)
- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i
terminalnych POS zgodnie z zawartymi umowami 3)
- w innych bankomatach w kraju
- w bankomatach akceptujących kartę za granicą 4)
- w punktach akceptujących kartę w kraju
- w punktach akceptujących kartę za granicą 4)
- w placówkach Poczty Polskiej
Wymiana karty w miejsce zastrzeżonej lub wydanie duplikatu karty / naklejki
zbliżeniowej

3.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3,00 %
nie mniej niż 10,00 zł

0,00 zł 5) / 3,00 %
nie mniej niż 10,00 zł

3,00%

3,00%

nie mniej niż 10,00 zł

nie mniej niż 10,00 zł

3,00 %
nie mniej niż 10,00 zł
3,00%
nie mniej niż 10,00 zł
3,00 %
nie mniej niż 10,00 zł

3,00 %
nie mniej niż 10,00 zł
3,00%
nie mniej niż 10,00 zł
3,00 %
nie mniej niż 10,00 zł
15,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

Uwaga: Nie pobiera się opłaty z przyczyn niezależnych od Klienta

4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zmiana numeru PIN:
Zmiana numeru PIN w bankomacie
Zmiana numeru PIN poprzez stronę www.kartosfera.pl

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 4)
Rozpatrzenie reklamacji
Zmiana danych Użytkownika karty / naklejki zbliżeniowej
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
Zablokowanie / odblokowanie / zastrzeżenie karty
Wypłata gotówki poprzez usługę Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki
11.
handlowo-usługowej) w Polsce
12. Pakiet Bezpieczna Karta

1,00 zł

1,00 zł
0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
1 000,00 zł

1 000,00 zł
0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

1)

Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą.

2)

Dla wszystkich kart VISA / naklejek zbliżeniowych w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu
kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.

3)

Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej banku

4)

Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.

5)

Uwaga: 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 innych niz
bankomaty Grupy BPS w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie innym niż bankomat Grupy BPS - Bank pobiera
opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.
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„Taryfa dla klientów indywidualnych”
KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS

Stawka obowiązująca
Lp.

Wyszczególnienie czynności

Wydanie / wznowienie karty debetowej dla posiadacza rachunku 1)
Wydanie / wznowienie naklejki zbliżeniowej dla posiadacza rachunku
Wydanie / wznowienie karty debetowej / naklejki zbliżeniowej dla użytkownika
1.1.
karty
1.2. Wydanie karty niespersonalizowanej ekspresowo
Opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej od każdej wydanej do rachunku
2.1. 1)
1.

Opłata miesięczna za użytkowanie naklejki zbliżeniowej od każdej wydanej do
rachunku:
3.1. Transakcje bezgotówkowe 3) 4)
3.2. Transakcje gotówkowe 4)
- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i SGB oraz innych bankach krajowych
oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 2)

VISA Classic Debetowa
VISA payWave
Naklejka zbliżeniowa
Karta niespersonalizowana
VISA PayWave
Master Card PayPass
0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
0,00 zł
2,00 zł

2.2.

0,00 zł
3,00 %
nie mniej niż 10,00 zł
3,00%
nie mniej niż 10,00 zł
3,00 %
nie mniej niż 10,00 zł
3,00%
nie mniej niż 10,00 zł
3,00 %
nie mniej niż 10,00 zł

- w innych bankomatach w kraju
- w bankomatach akceptujących kartę za granicą 5)
- w punktach akceptujących kartę w kraju
- w punktach akceptujących kartę za granicą 5)
- w placówkach Poczty Polskiej
Wymiana karty w miejsce zastrzeżonej lub wydanie duplikatu karty / naklejki
zbliżeniowej

4.

0,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

Uwaga: Nie pobiera się opłaty z przyczyn niezależnych od Klienta

5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zmiana numeru PIN:
Zmiana numeru PIN w bankomacie
Zmiana numeru PIN poprzez stronę www.kartosfera.pl

1,00 zł
0,00 zł
5)

1,00 zł

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
Rozpatrzenie reklamacji
Zmiana danych Użytkownika karty / naklejki zbliżeniowej
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
Zablokowanie / odblokowanie / zastrzeżenie karty
Wypłata gotówki poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie
placówki handlowo-usługowej) w Polsce
Pakiet Bezpieczna Karta

12.
13.

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
2,00 zł
0,00 zł

1)

Nie dotyczy naklejki zbliżeniowej

2)

Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku www.bankbsilawa.pl

3)

Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą.

4)

Dla wszystkich kart VISA / naklejek zbliżeniowych w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3 % wartości transakcji,
przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.
5)

Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
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„Taryfa dla klientów indywidualnych”
KARTY KREDYTOWE
LP.

Rodzaj usługi (czynności)

1.
2.
3.

Visa
Credit

Tryb pobierania

Wydanie nowej karty
Wznowienie karty

jednorazowo
jednorazowo

Visa
Gold
0,00 zł
0,00 zł

Visa
Classic

Opłata karty kredytowej 1)
W 1 roku użytkowania, jeżeli wartość
transakcji bezgotówkowych i gotówkowych
obciążających rachunek karty wynosi:

3.1.

3.1.1.

Mniej niż 6 600,00 zł

3.1.2.

Co najmniej 6 600,00 zł

54,00 zł

po 11 miesiącach od
dnia wydania karty

0,00 zł

Opłata pobierania od 2 roku użytkowania,
jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji
bezgotówkowych i gotówkowych
obciążających rachunek karty wynosi:

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.

Mniej niż 6 000,00 zł
Co najmniej 6 000,00 zł
Mniej niż 25 000,00 zł
Co najmniej 25 000,00 zł
Wydanie dodatkowej karty
Obsługa dodatkowej karty
Wydanie duplikatu karty
Zmiana numeru PIN w bankomatach
świadczących taką usługę
Zmiana numeru PIN poprzez stronę
www.kartosfera.pl
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na
wniosek Użytkownika karty
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na
wniosek Użytkownika karty
Transakcje bezgotówkowe 2) 4)
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach
banków:

8.
8.1.
9.
10.
11.
12.

54,00 zł
0,00 zł

rocznie

jednorazowo
rocznie
jednorazowo

0,00 zł

150,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
25,00 zł
25,00 zł

jednorazowo

1,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

10,00 zł

jednorazowo

0,00 zł
0,00 zł

jednorazowo

12.1.

W kraju

jednorazowo

12.2.

Za granicą 4)

jednorazowo

13.

Przelew z karty

14.

Sprawdzenie salda w bankomacie

jednorazowo

15.

Generowanie zestawienia operacji na wniosek
Użytkownika karty za wskazany okres

jednorazowo

16.

(max. ostatnie 10 transakcji)

0,00 zł

3,00%
nie mniej niż 10,00 zł
3,00%
nie mniej niż 10,00 zł
3,00%
nie mniej niż 5,00 zł
1,00 zł

za przelew

0,00 zł

Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie
jednorazowo

0,00 zł
0,00 zł

w bankomatach świadczących taką usługę

17.

Zmiana danych Użytkownika karty

jednorazowo

18.

Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty

jednorazowo

3)

19.

Obsługa nieterminowej spłaty

20.

Minimalna spłata zadłużenia na karcie

21.

Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych na wniosek Użytkownika karty

0,00 zł

jednorazowo
miesięcznie od kwoty
salda końcowego
okresu

0,00 zł
3,00%
nie mniej niż 40,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

Uwaga: Opłata pobierana jest za każdą stronę zestawienia

22.

Pakiet Bezpieczna Karta
1)

Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia 15.06.2007 roku.

2)

Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą.
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3)

Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową.

4)

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3 % wartości transakcji, przy
stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. Uchwała Nr 19/AB/2015 Zarządu BS w
Iławie z dnia 26.02.2015 r.
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„Taryfa dla klientów indywidualnych”
KREDYTY KONSUMPCYJNE
MIESZKANIOWE "MÓJ DOM"
MIESZKANIOWE "MIESZKANIE DLA MŁODYCH"
UNIWERSALNE KREDYTY HIPOTECZNE
KONSOLIDACYJNE
Lp.
1.
1.1.
1.2.
2.

Stawka
obowiązująca

Wyszczególnienie czynności
Opłata przygotowawcza od kredytu:
Uwaga: Opłata bezzwrotna pobierana w dniu przyjęcia wniosku

Konsumpcyjnego
Mieszkaniowego, uniwersalnego hipotecznego, konsolidacyjnego

20,00 zł
40,00 zł

Prowizja za udzielenie kredytu/ prowizja za podwyższenie kwoty kredytu
Odnawialnego dla posiadaczy rachunków POL-KONTO (od kwoty przyznanego kredytu)

2.1.

1,50%
Uwaga: Pobiera się opłatę za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu

2.2.
2.3.

Gotówkowego "Wygodny kredyt"
Uwaga: Kredyt udzielany od dnia 15.07.2016 r. (Uchwała 71/AB/2016 z 14.07.2016 r.)

2.4.
2.5.
2.6.

Mieszkaniowego "Mój Dom"
Mieszkaniowego "Mieszkanie dla Młodych"
Uniwersalnego kredytu hipotecznego

2.7.

Kredyt konsolidacyjny

3.
4.

5.

6.

od 2,50% *
do 4,00% *

Bezpieczna Gotówka

Przyjęcie wniosku o prolongatę
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części
– liczona od kwoty prolongowanej
- za prolongatę do 3 miesięcy
- za prolongatę powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy
- za prolongatę powyżej 12 miesięcy

8,90%
2,00%
1,50%
2,50%
od 1,00% do 3,00%
nie mniej niż 400,00 zł
10,00 zł

(rat kapitałowych lub odsetek)

Zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu na wniosek kredytobiorcy

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, inna niż zmiana zabezpieczenia,
dokonywanych na wniosek Klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu
Uwaga: Naliczana od kwoty przyznanego kredytu w przypadku zmiany terminu uruchomienia transzy kredytu lub
zmiany terminu rozliczenia transzy kredytu.

1,00%
2,00%
3,00%
0,10%
kwoty pozostającej do spłaty
nie mniej niż 100,00 zł

0,10%
nie mniej niż 50,00 zł

Naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty - w pozostałych przypadkach.

Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej
7.
8.

Uwaga: Prowizja nie ulega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu; w przypadku udzielenia kredytu,
prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu

0,50%
nie mniej niż 200,00 zł

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu
Prowizja od spłaty całości lub części kredytu dokonanej w okresie do 5 lat od
dnia podpisania Umowy kredytu - jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty.
Uwaga: Dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie: Mój Dom, Mieszkanie dla Młodych, Uniwersalny Kredyt
Hipoteczny, Kredyt Konsolidacyjny (udzielonych od 15.12.2015 r. do 21.07.2017 r.)

8.1.

prowizji nie pobiera się jeśli:
a) kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 300,00 zł

2,00%
nie mniej niż 200,00 zł
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8.1.

2,00%
nie mniej niż 200,00 zł

b) spłata całości kredytu następuje z powodu wypowiedzenia przez Kredytobiorcę Umowy kredytu w przypadku
braku akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Taryfie
c) wcześniejsza częściowa spłata kapitału następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia
(dotyczy kredytu Mieszkanie dla Młodych)

8.2.

Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem
Uwaga: Dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie udzielonych od 22.07.2017 r.: Mój Dom, Mieszkanie dla
Młodych, Uniwersalny Kredyt Hipoteczny, Kredyt Konsolidacyjny
Rekompensatę pobiera się jednorazowo w dniu spłaty całości lub części kredytu pod warunkiem, że spłata
nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt.
Rekompensaty nie pobiera się w przypadku:
a) spłaty całości lub części kredytu po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy kredytu
b) spłaty całości kredytu spowodowanej wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę Umowy kredytu w przypadku braku
akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Taryfie albo
c) jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje z powodu zwrotu całości lub części środków z
rachunku inwestora zastępczego albo
d) wcześniejsza częściowa spłata kapitału następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia
(dotyczy kredytu Mieszkanie dla Młodych)

3,00%
nie więcej niż wysokość odsetek,
które byłyby naliczone od
spłacanej przed terminem całości
lub części kredytu w okresie roku
od dnia faktycznej spłaty. Do
wyliczenia wysokości odsetek
Bank przyjmuje oprocentowanie z
dnia faktycznej spłaty kredytu.

8.3.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu niewymienionego w pkt. 8.1. i 8.2.

0,00 zł

9.

Prowizja za udzielenie gwarancji, linii gwarancyjnej lub poręczenia – od kwoty

0,50%
nie mniej niż 100,00 zł

10.

Prowizja od udzielonej gwarancji, linii gwarancyjnej, poręczenia –

za każdy

0,50%

11.

Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości
Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, ustanawiania zabezpieczenia w postaci
hipoteki – od każdego złożonego do sądu wniosku
Wysłanie wezwań do zapłaty / wezwań do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia
Umowy 4)
Przeprowadzenie inspekcji na miejscu inwestycji w celu kontroli prawidłowości
wykorzystania środków z wypłaconej transzy kredytu
dla kredytów mieszkaniowych "Mój Dom"

0,00 zł

11.1.
12.
13.
13.1.
13.2.
14.

15.

udzielonej gwarancji, linii gwarancyjnej, poręczenia

rozpoczęty 3 miesięczny okres gwarantowania lub poręczenia

Uwaga: opłatę pobiera się za każdą inspekcję; opłata dotyczy kredytów rozliczanych na podstawie kosztorysów
powykonawczych.

dla pozostałych kredytów
Udzielenie konwersji kredytu, przejęcie zadłużenia, zmiana dłużnika na
wniosek Klienta, umowy ugody – od kwoty umowy
Wydanie postanowień w sprawie zwolnienia części lub całości nieruchomości
spod wpisu hipoteki na rzecz banku z tytułu udzielonego kredytu.

100,00 zł
0,00 zł

200,00 zł
0,00 zł
1,00%
nie mniej niż 100,00 zł
50,00 zł

Uwaga: Nie dotyczy kredytów spłaconych

16.

Opłata za wydanie zaświadczenia na dokonanie wykreślenia hipoteki z KW lub
zastawu
Uwaga: Za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki w okresie 6 miesięcy od spłaty kredytu nie pobiera się opłaty

17.

Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku

18.

Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych

19.

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

20.

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy – opłata za każdy

21.

Wydanie zaświadczenia:

21.1.

21.2.

dokument

15,00 zł
(+ obowiązująca stawka podatku
vat)
5,00 zł
20,00 zł
(+ obowiazująca stawka podatku
vat)
20,00 zł
5,00 zł

30,00 zł
stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów
(+ obowiazujaca stawka podatku
bankowych lub innych tytułów, wysokość spłat zadłużenia, historii kredytu
vat)
potwierdzającego posiadanie rachunku i / lub o wysokości obrotów i salda,
40,00 zł
stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów
(+ obowiązująca stawka podatku
bankowych lub innych tytułów oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od
vat)
zajęcia
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23.

Potwierdzenie wykonania przelewu

0,00 zł

24.

Potwierdzenie wykonania przelewu i wysłanie potwierdzenia faksem

5,00 zł

25.

Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek Klienta
nie uwzględnione w taryfie

50,00 zł

*
1)
2)

Zgodnie z Uchwałą nr 67/AB/2014 z dnia 30.09.2014 r. - Wysokość prowizji od udzielenia kredytu:
dla kredytów oprocentowanych wg stałej stopy procentowej – prowizja w wysokości 3,5 %
dla kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy procentowej – prowizja w wysokości 4,0 %

3)

przy skorzystaniu z ubezpieczenia na życie GRKB - obniżyć ww. prowizje od udzielenia kredytu o 1,0 p.p. (tj. do wysokości 2,5 % i 3,0 %)

4)

Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane wezwanie do Kredytobiorcy
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„Taryfa dla klientów indywidualnych”
DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ BANKOWĄ
Lp.

1.

Wyszczególnienie czynności
Przechowywanie wartości w depozycie bankowym (książeczek, duplikatów kluczy
jednostek, dokumentów) – opłata miesięczna
Uwaga: Opłata nie dotyczy depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu; opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc w
okresach kwartalnych

Stawka
obowiązująca
15,00 zł

2.

Potwierdzenie wiarygodności podpisów Klientów Banku z kartą wzorów podpisów

10,00 zł

3.
4.
5.

Dokonanie zastrzeżenia w bazie dokumentów zastrzeżonych
Przyjęcie książeczki do depozytu
Likwidacja książeczki mieszkaniowej z naliczeniem premii gwarancyjnej
Wydanie zaświadczenia o wysokości naliczonej premii gwarancyjnej na książeczce
mieszkaniowej (bez likwidacji wkładu)
Usługi nie przewidziane w taryfie
Przyjęcie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa (za dokument)

20,00 zł
10,00 zł
25,00 zł

6.
7.
7.1.
8.
8.1.

Zamiana bilonu:
a) o nominale od 0,01 zł – 0,05 zł
- do kwoty 1,00 zł włącznie

0,00 zł
1,00 % wartości
nie mniej niż 0,50 zł

b) o nominale od 0,10 zł – 5,00 zł
- do kwoty 10,00 zł włącznie

0,00 zł
1,00 % wartości
nie mniej niż 2,00 zł

- powyżej kwoty 10,00 zł
Zamiana banknotów
a) do kwoty 200,00 zł włącznie
b) powyżej kwoty 200,00 zł – 10 000,00 zł włącznie

9.
10.
10.1.
10.2.

10.3.
11.
11.1.
11.2.

c) powyżej kwoty 10 000,00 zł
Wymiana banknotów wycofanych z obiegu po dniu 01 stycznia 1997 r.
Wyciągi z konta bankowego:
Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej
rachunek
Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:
- raz w miesiącu
- częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę
Sporządzony na wniosek Posiadacza rachunku
Uwaga: Opłata pobierana jest za każdą stronę

15.

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku – opłata miesięczna
Telefonicznie na hasło
Za zmianę numeru telefonu – dotyczy usługi SMS
Przyjęcie dyspozycji / zmiany / odwołanie oświadczenia posiadacza rachunku
oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci
Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia:
o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem
o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem i / lub wysokością obrotów i / lub wysokością
salda i / lub informacją o zajęciach egzekucyjnych
Wydanie innego zaświadczenia niewymienionego w taryfie
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu – opłata za każdy

16.

Sporządzanie historii rachunku na wniosek posiadacza:

12.
13.
14.
14.1.
14.2.
14.3.

Wg umowy z Klientem
5,00 zł

Za zamianę krajowych znaków pieniężnych jednych wartości nominalnych na inne:

- powyżej kwoty 1,00 zł

8.2.

25,00 zł

przelew

0,00 zł
0,10 % wartości
nie mniej niż 2,00 zł
0,25 % wartości
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł
30,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
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17.

- za każdą stronę

5,00 zł

Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) – od każdego dokumentu

5,00 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku
5,00 zł

18.
Uwaga: Opłata pobierana jest za każdą stronę zestawienia

19.
20.
21.

Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innych banków
Wysyłanie wezwań, upomnień (monitów) do zapłaty z tytułu niedozwolonego debetu w
rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym
Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
Klienta
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

22.
23.

Odzyskanie środków pieniężnych (kwoty zrealizowanego zlecenia) w przypadku, gdy
zlecenie zostało zrealizowane na podstawie nieprawidłowego unikatowego identyfikatora
(numer rachunku NRB) wskazanego przez zleceniodawcę
Realizacja i zmiana dyspozycji nietypowych z rachunku Klienta

20,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
+ koszty banków trzcich
30,00 zł
50,00 zł
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„Taryfa dla klientów indywidualnych”
PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM

Stawka
obowiązująca

Lp.

Wyszczególnienie czynności

1.
1.2
1.3
1.,4
1,5
2.
2.1

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego
z banków krajowych
Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR
Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR
Z banków zagranicznych z poza EOG
Polecenie przelewu SEPA
w placówce Banku

2.1.1

do banków krajowych

20,00 zł

2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2

do banków zagranicznych
w sytrenmie bankowości internetowej
do banków krajowych
do banków zagranicznych

6,00 zł

3

20,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
1,00 zł

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG
niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących w pkt 5.4 w przypadku opcji kosztowej OUR

3.1
3.2

w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej

30,00 zł
30,00 zł

4.

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

4.1

w placówce Banku

4.2

w systemie bankowości internetowej

5.

Dodatkowe opłaty

5.1

Zwrot nie podjętej kwoty przekazu na wniosek klienta (opłata pobierana ze zwracanej kwoty) .

5.2

Zlecenie poszukiwania przelwu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta

niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących w pkt 5. 4 w przypadku opcji kosztowej OUR

0,25%
nie mniej niż 40,00zł
i nie więcej niż 400,00zł
0,25%
nie mniej niż 30,00zł
i nie więcej niż 300,00zł
0,15%
nie mniej niż 20,00zł
i nie więcej niż 100,00zł
40,00 zł + koszty
banków trzecich

5.4

Realizacja polecenia przelewu w trybie niestrandardowym (pilnym) dostępna w EUR, USD, GBP,
PLN
Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR

5.5

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

5.6

Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego

20,00 zł

5.7

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

0,00 zł

5.3

150,00 zł
80,00 zł
75,00 zł + koszty
banków trzecich
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„Taryfa dla klientów indywidualnych”
ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

Lp.

Wyszczególnienie czynności

1.

Prowizje od wpłat gotówkowych oraz od przekazów na rachunki innych banków
pobiera się w wysokości:

2.

3.
4.

Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki instytucji niekomercyjnych
działających na rzecz gospodarstw domowych
Prowizje od wypłat gotówkowych z konta „zlecenia do wypłaty” pobiera się w
wysokości
Uwaga: Prowizję od wypłat dokonywanych z konta „zlecenia do wypłaty” opłaca klient, jeżeli kwota należnej
prowizji nie została przekazana wraz ze zleceniem do wypłaty przez zleceniodawcę

Realizacja zleceń w systemie SORBNET

Stawka
obowiązująca
0,60%
nie mniej niż 4,80 zł
i nie więcej niż 200,00 zł
1,80 zł
1,00%
nie mniej niż 2,00 zł
i nie więcej niż 200,00 zł
30,00 zł
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