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Klienci indywidualni
ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI
1.

Opłaty i prowizje pobierane są z rachunków bankowych prowadzonych w Banku w dniu dokonania transakcji lub w inny sposób
określony w taryfie lub zawartej pomiędzy stronami w umowie.

2.

Opłaty i prowizje pobierane są:
a)

Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi

b)

Miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych

c)

Zbiorczo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego

d)

Zgodnie z zawartą umową

3.

Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na

4.

Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji

złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.

i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane
wg analogicznych zasad.
5.

Prowizja za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty płatniczej i korzystanie z CUI lub SBI za miesiąc w którym otwarto rachunek
lub aktywowano usługę podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl rozliczeniowy

6.

W przypadku zamykania rachunku, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku i innych usług podlega proporcjonalnemu rozliczeniu
za dany cykl rozliczeniowy

7.

Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej.

8.

Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn za które Bank
nie ponosi odpowiedzialności ( z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego.

9.

Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.

10. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika
przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wpłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach
dowodu.
11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku.
12. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.
13. Za transakcje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki
pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
14. Zarząd Banku może podjąć decyzję o zastosowaniu indywidulanych stawek prowizji w przypadku klientów strategicznych.
15. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania
prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalana w PLN pobierana jest od klienta w walucie
obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności.
16. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciąża
stronę krajową.
17. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.
18. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie, Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem,
bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest racjonalnie uzasadnione i nie sprzecznie z interesem Banku.
19. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży
produktu/usługi, której dotyczy.
20. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów
zawieranych z Bankiem.
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ROZDZIAŁ I. – PRODUKTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Tab. 1 RACHUNEK OSZCZEDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY - ROR
Rodzaj usług (czynności)
L.p.
1.

Otwarcie rachunku.

2.

Prowadzenie rachunku

3.

Elektroniczne kanały dostępu

4.

Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku

Klienci indywidualni

Tryb pobierania

stawka

jednorazowo

0 zł

miesięcznie

4 zł
Zgodnie z Tab. 13

Bez opłat

0 zł

Bez opłat

0 zł

Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku
5.

6.
6.1

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień
przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości
0,2% od kwoty przewyższającej 50 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej

Przelewy krajowe
Przelew wewnętrzny

6.1.1

•

W placówce Banku

za przelew

3 zł

6.1.2

•

Za pośrednictwem bankowości internetowej

za przelew

0 zł

Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR
6.2

(Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, do kwoty równej i
wyższej 1.000.000 zł realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę
właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.)

6.2.1

•

W placówce Banku

za przelew

3 zł

6.2.2

•

Za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej

za przelew

1 zł

6.3

Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku

6.3.1

•

w kwocie równej lub większej niż 1. 000.000 zł

za przelew

20 zł

6.3.2

•

w kwocie mniejszej niż 1.000.000 zł

za przelew

25 zł

7.

Przelewy zagraniczne

8.

Zlecenie stałe (Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew)

8.1
8.2

Rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku / w systemie bankowości
internetowej
Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego

8.2.1

W placówce Banku

8.2.2

W systemie bankowości internetowej

8.3

Zgodnie z Tab. 14

Bez opłat

0 zł

jednorazowo

10 zł

Bez opłat

0 zł

Realizacja zlecenia stałego:

8.3.1

W placówce Banku na rachunek Banku

za zlecenie

1 zł

8.3.2

W placówce Banku na rachunek w innym Banku

za zlecenie

3 zł

8.3.3

W systemie bankowości internetowej

Bez opłat

0 zł

9.

Polecenie zapłaty

9.1

Rejestracja polecenia zapłaty

za zlecenie

0 zł

9.2

Modyfikacja / odwołanie polecenia zapłaty

za zlecenie

10 zł

9.3

Realizacja z rachunku Posiadacza:

9.3.1

Na rachunek w Banku

za zlecenie

1 zł

9.3.2

Na rachunek w innym Banku krajowym

za zlecenie

3 zł

za zlecenie

3 zł

9.4

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
dłużnika

10.

Karty debetowe

11.

Wyciąg z rachunku bankowego

12.

Likwidacja rachunku

Zgodnie z Tab. 5 oraz Tab. 6
Zgodnie z Tab. 17 pkt 8
jednorazowo

0 zł
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Tab. 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ w ofercie do dnia
Klienci indywidualni
01.06.2015 r.
Rodzaj usług (czynności)
Tryb pobierania
stawka
L.p.
1.

Otwarcie rachunku

Bez opłat

0 zł

2.

Prowadzenie rachunku

Bez opłat

0 zł

3.

Wpłata gotówki na rachunek

Bez opłat

0 zł

4.

Wypłata gotówki z rachunku

Bez opłat

0 zł

5.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej i dokonanie zastrzeżenia w
Banku.

jednorazowo

20 zł

6.

Likwidacja książeczki.

jednorazowo

5 zł

Tab. 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH
Rodzaj usług (czynności)
Tryb pobierania
L.p.

stawka

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

Bez opłat

0 zł

2.

Wpłata na rachunek

Bez opłat

0 zł

Wypłata z rachunku oszczędnościowego w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (gotówkowa, bezgotówkowa):
3.

3.1.
3.2

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera
się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej 50 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie
pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej

Pierwsza wypłata

Bez opłat

0 zł

Kolejna wypłata

za wypłatę

0,20% min. 10 zł

4.

Przelewy krajowe

Zgodnie z Tab. 1 pkt 6

5.

Wyciąg z rachunku bankowego

Zgodnie z Tab. 17 pkt 8

7.

Likwidacja rachunku

jednorazowo

0 zł

Tab. 4 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH
Rodzaj usług (czynności)
Tryb pobierania
stawka
L.p.
1.

Otwarcie rachunku

2.

Prowadzenie rachunku oszczędnościowego

3.

Wpłata gotówka na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych:

3.1

Prowadzony w Banku

3.2

Prowadzony w innym banku krajowym

Bez opłat

0 zł

miesięcznie

4 zł

Bez opłat

0 zł
Zgodnie z Tab. 14

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – walucie lub w złotych powadzonego w
Banku
4.

5.
5.1

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000 zł należy awizować, co najmniej 4 dni
przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej 50 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i
nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty
awizowanej

Od wypłaty

0,3% min. 2 zł
max. 400 zł

Przelewy krajowe
Przelew wewnętrzny złotowy lub walutowy

5.1.1

•

W placówce Banku

za przelew

3 zł

5.1.2

•

Za pośrednictwem bankowości internetowej

za przelew

0 zł

Przelew zewnętrzny złotowy w systemie ELIXIR
5.2

(Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, do kwoty równej i
wyższej 1.000.000 zł realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę
właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.)

5.2.1

•

W placówce Banku

za przelew

3 zł

5.2.2

•

Za pośrednictwem bankowości internetowej

za przelew

1 zł
20 zł

5.3.
5.3.1
5.3.2

Przelew zewnętrzny złotowy w systemie SORBNET w placówce Banku
•

w kwocie równej lub większej niż 1. 000.000 zł

za przelew

•

w kwocie mniejszej niż 1.000.000 zł

za przelew

6.

Przelewy zagraniczne / walutowe

7.

Wyciąg z rachunku bankowego

8.

Zlecenia stałe

9.

Likwidacja rachunku

25 zł
Zgodnie z Tab. 14

Zgodnie z Tab. 17 pkt 8
Zgodnie z Tab. 1 pkt 8
jednorazowo

0 zł
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Tab. 5 KARTY DEBETOWE VISA Classic Debetowa, Visa payWave1
Rodzaj usług (czynności)
L.p.
1.
2.

Wydanie/wznowienie karty debetowej
Wydanie duplikatu karty lub nowej karty w miejsce zastrzeżonej
(Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie banku.)

Klienci indywidualni
stawka

Tryb pobierania
Bez opłat

0 zł

jednorazowo

20 zł

miesięcznie

3 zł

Bez opłat

0 zł

Bez opłat

0 zł

od transakcji

4 zł

Użytkowanie karty
3.

(Opłata za użytkowanie karty wynosi 0 zł, w przypadku gdy realizacja transakcji bezgotówkowych za
pomocą karty w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wynosi min. 300 zł.)

4.

Transakcje bezgotówkowe

5.

Transakcje gotówkowe

5.1

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z
zawartymi umowami, (Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej
Banku www.bslososinadolna.pl)

5.2

w innych bankomatach w kraju

5.3

w bankomatach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

2% min. 6 zł

5.4

w punktach akceptujących kratę w kraju / w placówkach Poczty Polskiej

od transakcji

2% min 5 zł

5.5

w punktach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

2% min 10 zł

5.6

awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

jednorazowo

1.000 zł

od transakcji

2 zł

Bez opłat

0 zł

6.
7.

Cash back
Sprawdzanie salda w bankomacie
(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę)

8.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta

9.

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika

10.

Zmiana danych użytkownika karty

11.

Zmiana limitów na karcie

12.

od transakcji

5 zł

Bez opłat

0 zł

od transakcji

0 zł

Od zmiany

0 zł

Wymiana karty Visa Classic Debetowa na kartę zbliżeniową – Visa PayWave i odwrotnie,
przed upływem ważności wcześniej wydanej karty

jednorazowo

20 zł

13.

Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty (na życzenie klienta)

jednorazowo

5 zł

14.

Rozpatrzenie reklamacji

Bez opłat

0 zł

Tryb pobierania

stawka

Bez opłat

0 zł

jednorazowo

15 zł

jednorazowo

15 zł

miesięcznie

1,5 zł

Bez opłat

0 zł

Tab. 6 Naklejka zbliżeniowa Visa payWave
Rodzaj usług (czynności)
L.p.
1.

Wydanie naklejki zbliżeniowej

2.

Wznowienie naklejki zbliżeniowej

3.

Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej lub nowej w miejsce zastrzeżonej
(Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie banku.)

Użytkowanie naklejki zbliżeniowej
4.

(Dla naklejek zbliżeniowych wydanych do 30.06.2016 roku opłata nie jest naliczana przez pierwsze
36 miesięcy od daty wydania naklejki zbliżeniowej.)

5.

(w przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku
bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu
kursu własnego VISA.)

6.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta

jednorazowo

5 zł

7.

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika

Bez opłat

0 zł

8.

Zmiana danych użytkownika naklejki zbliżeniowej

Od zmiany

0 zł

9.

Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej

10.

Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej (na życzenie klienta)

11.

Rozpatrzenie reklamacji

Transakcje bezgotówkowe

Od zmiany

0 zł

jednorazowo

5 zł

Bez opłat

0 zł

1

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 bankowego.
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Tab. 7 KREDYTY
L.p.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku

2.

Udzielenie kredytu:

Klienci indywidualni
stawka

Tryb pobierania
Bez opłat

0 zł

2.1

Kredyt konsumencki gotówkowy

do 1 roku / pow. 1 roku

3% / 4% min 30 zł

2.2

Kredyt konsumencki na zakup samochodu

do 1 roku / pow. 1 roku

2,5% / 3,5% min 30 zł

2.3

Kredyt gotówkowy dla osób fizycznych na pokrycie kosztów przyłącza
wodociągowego do gospodarstwa

2.4

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

2.5

Kredyt mieszkaniowy

do 10 lat / pow. 10 lat

Kredyt hipoteczny

do 10 lat / pow. 10 lat

2.6
3.

Wpłaty z tytułu kredytu i odsetek oraz wypłata kredytu

4.

Uruchomienie kredytu na rachunku w innym Banku krajowym

5.

Spłata całości lub części kredytu przed terminem

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) –
od kwoty prolongowanej

7.

jednorazowo od
kwoty kredytu

1% min. 15 zł
1,5% min 30 zł
1,5% / 2,5% min 300 zł
2% / 3% min 300 zł

Bez opłat

0 zł

Za przelew

3 zł

Bez opłat

0 zł

Jednorazowo

do 1% min. 20 zł

Wydanie opinii/zaświadczeń o kredycie na wniosek Kredytobiorcy

Jednorazowo

20 zł

8.

Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy

Jednorazowo

10 zł

9.

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

Jednorazowo

20 zł

za dokument

10 zł

10.

Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty / wypowiedzeń umowy kredytu oraz
wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów (Kwota płatna
przez Kredytobiorcę za każdy wysłany dokument do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób
będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu)

11.

Opłata za przeprowadzenie kontroli w terenie w związku z rozliczeniem transzy
kredytu mieszkaniowego

jednorazowo

100 zł

12.

Sporządzenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej

jednorazowo

50 zł

Jednorazowo od
kwoty kredytu

0,3% min. 50 zł

za aneks

50 zł

Jednorazowo

Wg kosztów rzeczywistych

Tryb pobierania

stawka

jednorazowo

0 zł

Wydanie promesy udzielenia kredytu. (Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez
13.

Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za
udzielenie kredytu).

14.

Zmiana innych postanowień umowy kredytu dokonywanych na wniosek klienta

15

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy. (Za wydanie dokumentów
związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji)

ROZDZIAŁ II – PRODUKTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Tab. 8 RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH
Rodzaj usług (czynności)
L.p.
1.

Otwarcie rachunku.

2.

Prowadzenie rachunku

2.1

Bieżącego / pomocniczego dla podmiotów gospodarczych i budżetu

2.2

Bieżącego / pomocniczego dla rolników indywidualnych

3.

miesięcznie

10 zł
2 zł

Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień
przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej 50 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i
nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty
awizowanej

3.1

Wpłaty na rachunek bieżący / pomocniczy
(W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%)

Od kwoty

0,3% min. 2 zł
max. 400 zł
Wg umowy z klientem

3.2

Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej

Od kwoty

3.3

Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów
wypłaty z rachunków bieżących / pomocniczych

Od kwoty

4.

Wypłaty dokonywane na podstawie list.

Od transakcji

(Opłatę pobiera się w drodze obciążenia rachunku bankowego wystawcy listy)

5.
5.1

0,4% min. 3 zł
max. 400 zł
0,5 zł

Przelewy krajowe
Przelew wewnętrzny

5.1.1

•

W placówce Banku

za przelew

3 zł

5.1.2

•

Za pośrednictwem bankowości internetowej

za przelew

0 zł
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Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR
5.2

Klienci indywidualni

(Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, do kwoty równej i
wyższej 1.000.000 zł realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę
właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.)

5.2.1

•

W placówce Banku

za przelew

3 zł

5.2.2

•

Za pośrednictwem bankowości internetowej

za przelew

1 zł
20 zł

5.3

Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku

5.3.1

•

w kwocie równej lub większej niż 1. 000.000 zł

za przelew

5.3.2

•

w kwocie mniejszej niż 1.000.000 zł

za przelew

25 zł

6.

Przelewy zagraniczne / walutowe

7.

Zlecenie stałe (Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew)

7.1
7.2

Rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku / w systemie bankowości
internetowej
Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego

7.2.1

W placówce Banku

7.2.2

W systemie bankowości internetowej

7.3.

Zgodnie z Tab. 14

Bez opłat

0 zł

jednorazowo

10 zł

Bez opłat

0 zł

Realizacja zlecenia stałego:

7.3.1.

W placówce Banku na rachunek Banku

za zlecenie

1 zł

7.3.2

W placówce Banku na rachunek w innym Banku

za zlecenie

3 zł

Bez opłat

0 zł

W systemie bankowości internetowej

7.3.3.
8.

Polecenie zapłaty

8.1

Rejestracja polecenia zapłaty

za zlecenie

0 zł

8.2

Modyfikacja / odwołanie polecenia zapłaty

za zlecenie

10 zł

8.3

Realizacja z rachunku Posiadacza

8.3.1

Na rachunek w Banku

za zlecenie

1 zł

8.3.2

Na rachunek w innym Banku krajowym

za zlecenie

3 zł

za zlecenie

3 zł

8.4

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
dłużnika

9.

Wyciąg z rachunku bankowego

Zgodnie z Tab. 17 pkt 8

10.

Czeki

Zgodnie z Tab. 17 pkt 11

11.

Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych.

miesięcznie

Wg Umowy z klientem

Likwidacja rachunku bieżącego wciągu 3 miesięcy od daty otwarcia

jednorazowo

30 zł

Tab. 9 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH
Rodzaj usług (czynności)
L.p.

12.

Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego

Tryb pobierania

stawka

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

Bez opłat

0 zł

2.

Wpłata gotówki na rachunek

Bez opłat

0 zł

Bez opłat

0 zł

Wypłata z rachunku
3.

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień
przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej 50 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i
nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty
awizowanej

4.

Przelewy krajowe

5.

Likwidacja rachunku

Zgodnie z Tab. 8 pkt 5
jednorazowo

0 zł

Tab. 10 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH
Rodzaj usług (czynności)
Tryb pobierania
stawka
L.p.
1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

2.

Prowadzenie rachunku oszczędnościowego

Bez opłat

0 zł

miesięcznie

15 zł

Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
3.

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000 zł należy awizować, co najmniej 4 dni
przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej 50 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i
nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty
awizowanej

3.1

Wpłaty na rachunek oszczędnościowy

Bez opłat

0 zł

3.2

Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej

Od kwoty

Wg umowy z klientem
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3.3
4.
4.1

Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów
wypłaty z rachunku oszczędnościowego

0,4% min. 3 zł
Klienci indywidualni

Od kwoty

max. 400 zł

Przelewy krajowe
Przelew wewnętrzny złotowy lub walutowy

4.1.1

•

W placówce Banku

za przelew

3 zł

4.1.2

•

Za pośrednictwem bankowości internetowej

za przelew

1 zł

Przelew zewnętrzny złotowy w systemie ELIXIR
4.2

(Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, do kwoty równej i
wyższej 1.000.000 zł realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę
właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.)

4.2.1

•

W placówce Banku

za przelew

3 zł

4.2.2

•

Za pośrednictwem bankowości internetowej

za przelew

1 zł
20 zł

4.3

Przelew zewnętrzny złotowy w systemie SORBNET w placówce Banku

4.3.1

•

w kwocie równej lub większej niż 1. 000.000 zł

za przelew

4.3.2

•

w kwocie mniejszej niż 1.000.000 zł

za przelew

5.

Przelewy zagraniczne / walutowe

6.

Zlecenie stałe

Zgodnie z Tab. 8 pkt 7

7.

Wyciąg z rachunku bankowego

8.

Likwidacja rachunku bieżącego wciągu 3 miesięcy od daty otwarcia

Tab. 11 KARTY DEBETOWE VISA Business2
Rodzaj usług (czynności)
L.p.
1.

25 zł
Zgodnie z Tab. 14

Wydanie karty debetowej

Zgodnie z Tab. 17 pkt 8
jednorazowo

30 zł

Tryb pobierania

stawka

Bez opłat

0 zł

2.

Wznowienie karty debetowej

jednorazowo

20 zł

3.

Wydanie/wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku

jednorazowo

20 zł

Wydanie duplikatu karty lub nowej karty w miejsce zastrzeżonej

jednorazowo

25 zł

miesięcznie

5 zł

Bez opłat

0 zł

Bez opłat

0 zł

od transakcji

5 zł

4.

(Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie banku.)

5.

Użytkowanie karty

6.

Transakcje bezgotówkowe

7.

Transakcje gotówkowe

7.1

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z
zawartymi umowami, (Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej
Banku www.bslososinadolna.pl)

7.2

w innych bankomatach w kraju

7.3

w bankomatach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

3% min. 6 zł

7.4

w punktach akceptujących kratę w kraju / w placówkach Poczty Polskiej

od transakcji

2,5% min 5 zł

7.5

w punktach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

3% min 10 zł

7.8

awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

jednorazowo

1.000 zł

8.

Cash back

od transakcji

2 zł

9.

Generowanie wyciągu na życzenie klienta za okres przez niego wskazany w Placówce
Banku

od transakcji

3 zł

Sprawdzanie salda w bankomacie

Jednorazowo

2 zł

10.

(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę)

11.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta

12.

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika

13.

Zmiana danych użytkownika karty

14.

Zmiana limitów na karcie

15.

Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty (na życzenie klienta)

16.

Rozpatrzenie reklamacji

od transakcji

5 zł

Bez opłat

0 zł

od transakcji

0 zł

Od zmiany

0 zł

jednorazowo

5 zł

Bez opłat

0 zł

Tryb pobierania

stawka

Bez opłat

0 zł

Tab. 12 KREDYTY
L.p.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku

2.

Udzielenie kredytu:

2.1

Kredytu w rachunku bieżącym

1% min. 50 zł

2

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 bankowego.
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2.2.
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

Kredytu na działalność gospodarczą - obrotowego i inwestycyjnego

2% min. 50 zł

Z okresem kredytowania powyżej 12 miesięcy

3% min. 50 zł

Kredytu rolniczego - obrotowego i inwestycyjnego
Z okresem kredytowania do 12 miesięcy

jednorazowo od
kwoty kredytu

Z okresem kredytowania powyżej 12 miesięcy

2.4

Kredytu na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

2.5

Kredytu pomostowego

2.6

Kredytu klęskowego

3.

Klienci indywidualni

Z okresem kredytowania do 12 miesięcy

Spłata całości lub części kredytu przed terminem

4.

Wpłaty z tytułu kredytu i odsetek oraz wypłata kredytu

5.

Uruchomienie kredytu na rachunku w innym Banku krajowym

6.

1,5% min. 50 zł
2,5% min. 50 zł
1,5% min. 50 zł
2% min. 50 zł
0,5%

Bez opłat

0 zł

Bez opłat

0 zł

Za przelew

3 zł

Wydanie promesy udzielenia kredytu. (Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez
Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za
udzielenie kredytu).

Jednorazowo od kwoty
przyrzeczonej

0,3% min. 200 zł

7.

Prolongowanie/odroczenie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub
odsetek) – od kwoty prolongowanej

Od kwoty
prolongowanej

do 1% min. 100 zł

8.

Zmiana innych postanowień umowy kredytu dokonywanych na wniosek klienta
firmowego

za aneks

200 zł

9.

Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na
wniosek Klienta firmowego

jednorazowo

100 zł

za dokument

20 zł

Jednorazowo

100 zł

10.

Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty / wypowiedzeń umowy kredytu oraz
wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów (Kwota płatna
przez Kredytobiorcę za każdy wysłany dokument do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób
będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu)

11.

Wydanie opinii/zaświadczeń o kredycie na wniosek Kredytobiorcy (firmy)

12.

Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy (firmy)

Jednorazowo

100 zł

13.

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (firmy)

Jednorazowo

20 zł

14.

Sporządzenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej

jednorazowo

50 zł

15.

Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego,
wpis do KW, PCC itp.) do Sądu

Od wniosku

50 zł

Jednorazowo

Wg kosztów rzeczywistych

Tryb pobierania

stawka

Bez opłat

0 zł

16.

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy. (Za wydanie dokumentów
związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji)

ROZDZIAŁ III – USŁUGI POZOSTAŁE
Tab. 13 CENTRUM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Rodzaj usług (czynności)
L.p.
1.

Aktywacja usługi CUI

2.

Dostęp do systemu dla 2 użytkowników (autoryzacja kodem z Tokena)
(okres ważności Tokena wynosi 5 lat)

3.

Dostęp do systemu dla 2 użytkowników (autoryzacja kodem SMS)

4.
5.
6.
7.
8.

Dostęp do systemu dla więcej niż 2 użytkowników (autoryzacja kartą
mikroprocesorową)
Dostęp do kolejnych rachunków
Aktywacja usługi - Powiadomienia SMS (o zmianie salda, saldzie rachunku,
zrealizowaniu przelewu, wystąpieniu debetu, logowaniu do systemu)
Opłata za hasła jednorazowe za pomocą SMS
Opłata za powiadomienie SMS

miesięcznie lub

3 zł

jednorazowo

200 zł

miesięcznie

0 zł

miesięcznie

10 zł

Bez opłat

0 zł

jednorazowo

5 zł

miesięcznie zbiorczo
za każdy SMS
wysłany przez Bank

0 zł
0,25 zł

9.

Zastrzeżenie Tokena lub numeru telefonu

jednorazowo

10.

Opłata za odblokowanie systemu z winy użytkownika

jednorazowo

5 zł

20 zł

11.

Opłata za ponowne wydanie nowego Tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego
z winy klienta lub rozwiązanie umowy o świadczenie usługi CUI

jednorazowo

wg. kosztu jednorazowego
zakupu Tokena określonego w
pkt 2 pomniejszonych o okres
użytkowania Tokena przez
Klienta

12.

Wydanie duplikatu lub dodatkowej karty mikroprocesorowej

jednorazowo

50 zł
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Tab. 14 PRZELEWY ZAGRANICZNE
L.p.
1.
1.1

Rodzaj usług (czynności)
Realizacja przelewów w trybie standardowym
SEPA
Polecenie wypłaty

1.2

Klienci indywidualni
stawka

Tryb pobierania

(niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w
pkt 8, w przypadku opcji kosztowej „OUR”)

15 zł
od transakcji

0,25%
min. 30 zł max 300 zł

od transakcji

150 zł

2

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”

3.

Skup przekazów otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe:

3.1

Przelew przychodzący nie przekraczający 10 EUR

8 zł

3.2

Przelewy SEPA

15 zł

3.3

Polecenia wypłaty z dyspozycją dotycząca kosztów „BEN” lub „SHA”

4.

Zwrot nie podjętej kwoty przekazu

5.

Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
Klienta (Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt
8., w przypadku opcji kosztowej „OUR”)

od transakcji

od transakcji

za zlecenie

0,10%
min. 20 zł max 100 zł
0,15%
min. 20 zł max 100 zł
75 zł
+ koszty banków trzecich

6.

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonanie na zlecenie Klienta

od transakcji

75 zł + koszty banków
trzecich

7.

Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu.

jednorazowo

10 zł

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty:
8.

(Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w
danym dniu roboczym.)

8.1

Przy kwotach nie przekraczających 5.000 EUR lub jej równowartości w innej
walucie wymienialnej

8.2

Przy kwotach powyżej 5.000,01 EUR lub jej równowartości w innej walucie
wymienialnej
Opłata „Non-STP”

9.

50 zł
100 zł
od transakcji

(opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 1.3 i 3.4. Opłata pobierana jest
w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku
beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie
wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.)

Tab. 15 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM
Rodzaj usług (czynności)
L.p.
1.

Skup czeków podróżnych

2.

Warunkowy skup czeków (niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto”)
Inkaso czeków

30 zł

Tryb pobierania

stawka
1% min. 40 zł

Od łącznej wartości
czeków w jednej
walucie

1,5% min. 20 zł
0,25%
min. 20 zł max. 300 zł

3.

(Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto” oraz zryczałtowane koszty banków
zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za
czeki przez Bank)

4.

Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata –opłata pobierana od podawcy czeku

Od czeku

50 zł + koszty rzeczywiste
banków trzecich

5.

Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków

Od czeku

50 zł + koszty rzeczywiste
banków trzecich

6.

Zryczałtowane koszty banków zagranicznych
Płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą
obiegową

Za czek

4 EUR

Płatne w pozostałych krajach

Za czek

10 EUR

Od transakcji

15 zł

6.1
6.1.1
6.1.2

7.

Czeki opiewające na euro - EUR

Zryczałtowana opłata pocztowa – „opłata porto” – za czeki przyjęte do inkasa lub
skupu warunkowego
(jeżeli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej
walucie)
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Tab. 16 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
Rodzaj usług (czynności)
L.p.
1.

Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: (Jeśli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat
na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego wynikającej z Umowy)

1.1

osób prywatnych prowadzone w Banku

1.2

podmiotów gospodarczych / rolników indywidulanych prowadzone w Banku

1.3

za energię elektryczną,

1.4

ZUS

1.5

wpłaty na cele charytatywne

1.6

prowadzone w innych bankach krajowych inne niż wymienione w pkt.1.3-1.5

2.

Klienci indywidualni
stawka

Tryb pobierania

0 zł
0,3% min. 2 zł
od transakcji

1,5 zł
3 zł
0 zł
0,3% min. 2 zł

Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe:
(Opłata dotyczy tylko osób nie posiadających rachunku w Banku)

2.1
2.2

Do 10 szt.

od transakcji

0 zł

Powyżej 10 szt.

od transakcji

0,3% min. 2 zł

od transakcji

Wg porozumienia

Bez opłat

0 zł

Tryb pobierania

stawka

3.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł
porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego

4.

Skup i sprzedaż walut obcych

Tab. 17 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH
Rodzaj usług (czynności)
L.p.
1.

Wydanie kserokopii umowy

Jednorazowo

10 zł

2.

Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta

Jednorazowo

20 zł

3.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę
bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 prawa
bankowego. Opłaty nie pobiera się, w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w

jednorazowo

10 zł lub na zasadach
wzajemności

Zastrzeżenie lub odwołanie przez osobę nie będącą klientem Banku zastrzeżenia
utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających
wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do
fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych

jednorazowo

30 zł

Zastrzeżenie lub odwołanie przez osobę będącą klientem Banku w momencie
składania dyspozycji zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów
tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych
przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych
dokumentach bankowych

jednorazowo

25 zł

za dokument

10 zł

za dokument

20 zł

jednorazowo

0 zł

za wyciąg

5 zł

za dokument

10 zł

przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności

4.

5.

6.

Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty / wypowiedzeń umowy rachunku klienta
indywidualnego
(Kwota płatna przez Posiadacza rachunku za każdy wysłany dokument)

7.

Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty / wypowiedzeń umowy rachunku klienta
instytucjonalnego
(Kwota płatna przez Posiadacza rachunku za każdy wysłany dokument)

8.

Wyciąg z rachunku bankowego

8.1

Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy

8.2

Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie Klienta

8.3
8.4

Sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji
przekazu na życzenie klienta
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza:

8.4.1

za każdy miesiąc roku bieżącego

za dokument

3 zł max. 20 zł za cały rok

8.4.2

za każdy miesiąc roku poprzedniego

za dokument

5 zł max. 30 zł za cały rok

8.5

Opłata za wysłanie wyciągu przez Bank drogą pocztową:

8.5.1

Listem zwykłym raz w miesiącu

Za przesyłkę

0 zł

8.5.2

Listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu

Za przesyłkę

3 zł

8.5.3

Listem poleconym – za każdą przesyłkę

Za przesyłkę

5 zł

Opłata za wysłanie wyciągu przez Bank poprzez e-mail

Bez opłat

0 zł

Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek

Bez opłat

0 zł

8.6
8.7
9.

Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów – za każdą zawartą umowę:

9.1

Z bankiem

jednorazowo

0

9.2

Z innymi bankami

jednorazowo

20 zł

jednorazowo

5 zł

10.

Potwierdzenie wykonania blokady środków
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11.

Czeki

Klienci indywidualni

11.1

Wydanie czeków

11.2

Potwierdzenie czeku

Za czek

5 zł

11.3

Inkaso czeku

jednorazowo

10 zł

11.4

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków

jednorazowo

20 zł

jednorazowo

10 zł

Za czek

12.

Przekształcenie rachunku osobistego na rachunek wspólny i odwrotnie

13.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika
do rozporządzania wskazanym rachunkiem
Nie pobiera się opłaty za odwołanie pełnomocnictwa, jeżeli wiąże się to jednocześnie ze zmianą
karty wzorów podpisów.

1 zł

5 zł
jednorazowo

14.

Zmiana, karty wzorów podpisów

jednorazowo

5 zł

15.

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci

jednorazowo

10 zł

16.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu – za
każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji (opłata pobierana z

jednorazowo

20 zł

za aneks

50 zł

rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją)

17.

Zmiana innych postanowień umowy rachunku bankowego dokonywanych na wniosek
klienta

18.

Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego

Od weksla

5 zł

19.

Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla

Od sumy wekslowej

0,1%

Tryb pobierania

stawka

Tab. 18 GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE
Rodzaj usług (czynności)
L.p.
1.

Wystawienie promesy gwarancji / poręczenia

Od kwoty
zobowiązania

0,2%

2.

Przyznanie gwarancji / poręczenia – prowizja pobierana w dniu zawarcia umowy – w
zależności od oceny ryzyka bankowego

Od kwoty
zobowiązania

1%-4% min. 100 zł

3.

Korzystanie z gwarancji / poręczenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności
zobowiązania

Od kwoty
zobowiązania

0,4%

4.

Opłata za zmianę warunków gwarancji

jednorazowo

120 zł

Jednorazowo od
kwoty roszczenia

0,25%

Tryb pobierania

stawka

jednorazowo

10 zł

5.

Wypłata gwarancji / poręczenia

Tab. 19 WRZUTNIA
L.p.
1.
2.
3.

Rodzaj usług (czynności)
Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy
podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni
Wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz klucza do
drzwiczek wrzutni
Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni

jednorazowo
Za wypłatę

wg ceny zakupu + 20%
marży
0,2% min. 2,5 zł lub
wg umowy z Klientem
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Klienci indywidualni
ROZDZIAŁ IV – TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
Tab. 20 KLIENCI INDYWIDUALNI
L.p.
1.
1.1

Zmienna stopa procentowa w

Rodzaj usług (czynności)
Rachunki
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – ROR
(

stosunku rocznym
Kapitalizacja

PLN

EUR

kwartalna

0,00%

-

1.2

Rachunek oszczędnościowy

roczna

0,75%

0,00%

1.3

Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką
oszczędnościową a’vista

roczna

0,75%

-

Kapitalizacja

PLN

EUR

Lokaty oszczędnościowe
2.

Oprocentowanie Lokat w kwotach przekraczających 100.000 zł może być negocjowane.
Oprocentowanie lokaty terminowej w złotych wycofanej przed upływem okresu
zadeklarowanego odpowiada oprocentowaniu w wysokości 0,75%.
Oprocentowanie lokaty terminowej w EUR wycofanej przed upływem okresu
zadeklarowanego odpowiada oprocentowaniu w wysokości 0,00%.

2.1

1 miesiąc

0,80%

0,05%

2.2

3 miesiące

1,10%

0,10%

2.3

6 miesięcy

1,20%

0,15%

2.4

12 miesięcy

3.

Kredyty

3.1

Kredyt konsumencki gotówkowy

9,90%

3.2

Kredyt konsumencki na cele mieszkaniowe (w ofercie do 31.03.2016 r.)

7,40%

3.3

Kredyt konsumencki na zakup samochodu

7,50%

3.4

Kredyt gotówkowy dla osób fizycznych na pokrycie kosztów przyłącza
wodociągowego do gospodarstwa

3.5

Kredyt mieszkaniowy

3.6

Kredyt hipoteczny

3.7

Kredyt odnawialny

3.6

Zadłużenie przeterminowane dla umów zawartych do 31.03.2016 r

4-krotność stopy lombardowej NBP

3.7

Zadłużenie przeterminowane dla umów zawartych od 01.04.2016 r.

2-krotność odsetek ustawowych za
opóźnienie

na koniec okresu

1,50%

0,20%
PLN

6-8

5%
WIBOR 3M4 + marża 1,9 p.p do 3,0
p.p.
8,50%
9,50%
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Tab. 21 KLIENCI INSTYTUCJONALNI
L.p.

Zmienna stopa procentowa w

Rodzaj usług (czynności)

stosunku rocznym
Kapitalizacja

PLN

1.

Rachunki

1.1

Rachunek bieżący i pomocniczy przedsiębiorców

kwartalna

0,00%

1.2

Rachunek bieżący rolniczy

kwartalna

0,00%

1.3

Rachunek bieżący JST, pomocniczy i inne

roczna

0,40%

1.4

Rachunek oszczędnościowy

EUR

kwartalna

0,00%

Lokaty oszczędnościowe od 1.000 zł
2.

Oprocentowanie Lokat w kwotach przekraczających 100.000 zł może być negocjowane.
Oprocentowanie lokaty terminowej w złotych wycofanej przed upływem okresu
zadeklarowanego odpowiada oprocentowaniu w wysokości 0,00%.

2.1
2.2
2.3

6 miesięcy

2.4

12 miesięcy

3.

Kredyty

3.1

Kredyt w rachunku bieżącym

8,50%

3.2

Kredyt obrotowy

9,90%

3.3

Kredyt inwestycyjny

9,90%

Kapitalizacja

PLN

EUR

1 miesiąc

0,75%

0,03%

3 miesiące

1,05%

0,05%

1,15%

0,10%

na koniec okresu

1,40%

0,15%
PLN

3.4

Kredyt pomostowy

7%

3.5

Kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

8%

3.6

Kredyty klęskowe

3.7

Zadłużenie przeterminowane dla umów zawartych do 31.03.2016 r

4-krotność stopy lombardowej NBP

3..8

Zadłużenie przeterminowane dla umów zawartych od 01.04.2016 r.

2-krotność odsetek ustawowych za
opóźnienie

1.

4%

Jeżeli kwota kredytu na pozarolniczą działalność gospodarczą przekracza 100.000 zł kredyt może być oprocentowany w oparciu o zmienną
stawkę WIBOR 1M + marża Banku lub WIBOR 3M + marża Banku z zastrzeżeniem, że oprocentowanie nie może być w całym okresie niższe
niż 5,0% w stosunku rocznym. Marża zależy m.in. od oceny ryzyka kredytowego, zabezpieczenia.

2.
3.

Minimalna stawka oprocentowania kredytów wynosi WIBOR 1M + 1,0% lub WIBOR 3M + 1,0%
Dla Klientów o wysokim stopniu wiarygodności, posiadających w Banku rachunek bieżący od co najmniej 2 lat, oraz w przypadku przetargów
lub przedstawienia udokumentowanej korzystniejszej oferty z innego banku, Zarząd Banku może udzielić kredytu z oprocentowaniem niższym
niż podano w pkt 2, nie niższym jednak niż w pkt 4.

4.

WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego jej okres obowiązywania. Zmiana oprocentowania następuje
w okresach kwartalnych odpowiadających kwartałom kalendarzowym: pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania
rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.
Kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po
zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca). Ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna
się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy się z dniem poprzedzającym
ostateczny termin spłaty kredytu.

5.

Wysokość stawki WIBOR dla terminu 1 miesięcznego ustalana jest jako średnia 30 lub 31 dziennych stawek WIBOR wyliczanego do 24
każdego miesiąca. Zmiana oprocentowania następuje z dniem 01. każdego miesiąca w oparciu o stawkę bazową WIBOR dla terminu 1
miesięcznego.

6.

Dotyczy kredytów mieszkaniowych - W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1,2 p.p. do dnia
dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku

7.

Dotyczy kredytów mieszkaniowych - Do czasu gdy saldo kredytu będzie powyżej 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / koszt

8.

Dotyczy kredytów mieszkaniowych - W przypadku udzielenia kredytu do 60.000 PLN marża kredytu zostaje podwyższona o 2 p.p.

9.

Zmiana oprocentowania zadłużenia przeterminowanego następuje po dokonaniu zmiany wysokości oprocentowania kredytu lombardowego, z

realizacji przedsięwzięcia marża kredytu zostaje podwyższona o 1 p.p.

dniem wprowadzenia zmiany w NBP.
10. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości stopy referencyjnej, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP.
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