Załącznik do uchwały Zarządu z dnia 06.03.2003r.

wraz z późniejszymi zmianami

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
pobieranych przez BS Strzyżów od 10.03.2003
I.

Rachunki bieżące i pomocnicze osób prawnych i nie posiadających
osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą.

1.

Za otwarcie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego

2.

Za posiadanie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego

15 zł miesięcznie

3.

Za wydanie blankietów czeków gotówkowych

0,50 zł za 1 sztukę

4.

Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym

5.

Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego
moc takiego tytułu z rachunków bankowych
6. Za sporządzenie wydruku obrotów na jednym rachunku
bankowym za jedną stronę wydruku A-4
a) rok bieżący
b) za każdy poprzedni rok
7. Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego oraz
pojedynczego dowodu do wyciągu
a) rok bieżący
b) za każdy poprzedni rok
8. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu
rachunku w Banku, o obrotach i wysokości salda na rachunku,
potwierdzającego że rachunek nie jest zajęty przez komornika
itp.
9. Udzielanie na „hasło” telefonicznych informacji o stanie
środków na rachunkach
10. Likwidacja rachunku na życzenie klienta przed upływem 3-ch
miesięcy
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30 zł

20 zł
30 zł

5 zł
5 zł

5 zł
5 zł
20 zł

10 zł miesięcznie
20 zł

II.

Rozliczenia pieniężne i obsługa kasowa

1. Prowizja od wpłat gotówkowych:
a) na rachunki bankowe prowadzone w BS
b) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach

0,3% - nie mniej niż 2zł
0,6% - nie mniej niż 4zł

2. Prowizje od wypłat gotówkowych
a) z rachunków bankowych prowadzonych w BS*
b) z rachunków bankowych prowadzonych przez inne banki

0,4%- nie mniej niż 2zł
0,5%-nie mniej niż 3zł

3. Prowizje od przelewów:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez bank
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki

1 zł
2 zł

4. Rozliczenia płatności z tytułu składek ZUS,US
a) gotówkowe
b) bezgotówkowe

7 zł
4 zł

5. Za realizację dyspozycji dokonywanych w systemie SORBNET

25 zł

6. Za dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków
bankowych w terminach i kwotach wskazanych przez klienta za
każdą dyspozycję:
a) jednorazową
b) ciągłą
7. Prowizja od przelewów realizowanych za pośrednictwem terminala
POS:
a) na rachunki prowadzone przez inne banki
b) rozliczenia płatności z tytułu składek ZUS,US
8. Wymiana banknotów i monet na inne nominały (w tym
zniszczonych):
a) od Klientów posiadających rachunek w BS Strzyżów
b) od Klientów nie posiadających rachunku w BS Strzyżów
9.
Sm@rt wypłata realizowana w Placówkach BS Strzyżów
*
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w tym z rolników

3 zł
3 zł

0,6% nie mniej niż 4 zł
7 zł

0 zł
0,5%-nie mniej niż 20 zł
5 zł

III.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE OSÓB FIZYCZNYCH
Otwarcie rachunku wkładu oszczędnościowego i
oszczędnościowo-rozliczeniowego
Posiadanie rachunku ROR
Wpłaty i wypłaty z rachunku wkładów oszczędnościowych oraz
r.o.r prowadzonych w BS
Udzielanie na „hasło” telefonicznych informacji o stanie
środków na rachunkach
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego
moc takiego dokumentu, z rachunku wkładów
oszczędnościowych i r.o.r
Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone
przez składającego zapytanie
Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu
wkładu oszczędnościowego, jego wysokości oraz o wysokości
dopisanych odsetek od wkładu itp.
Za sporządzenie wydruku obrotów na jednym rachunku
wkładów oszczędnościowych, za jedną stronę wydruku A-4:
a) rok bieżący
b) za każdy poprzedni rok
Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku oszczędnościowego
oraz pojedynczego dowodu do wyciągu
a) rok bieżący
b) za każdy poprzedni rok
Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z
książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o
zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z
prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub
zabezpieczającym w jednostkach Banku
Umorzenie utraconej książeczki
Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej
książeczki
Przepisanie książeczki w związku z przepisami prawa / cesja/

14. Realizacja zleceń lub przelewów z r.o.r z wyjątkiem
zleceń stałych
15. Realizacja zleceń stałych z r.o.r od każdej operacji
16. Za wydanie blankietów czeków gotówkowych
17. Dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej
lub r.o.r z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny
bank
18. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
19. Za wydanie na życzenie klienta fotokopii zlikwidowanej
książeczki oszczędnościowej
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bez opłat
2 zł miesięcznie
bez opłat
2 zł miesięcznie

30 zł
25 zł
20 zł

5 zł
5 zł

5 zł
5 zł
10 zł

10 zł
10 zł
15 zł
2 zł
3 zł
0,50 zł za 1 sztukę
20 zł
5 zł
5 zł

20. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia
wymagalnego z tytułu debetu w r.o.r
21. Przyjęcie pełnomocnictwa

10 zł
bez opłat

22. Zmiana pełnomocnictwa

10 zł

23. Przyjęcie i zmiana zapisu na wypadek śmierci (za dokument)

20 zł

24. Likwidacja książeczki oszczędnościowej

4 zł

25. Likwidacja lokat terminowych

4

bez opłat

IV.

Kredyty dla osób fizycznych, prawnych i nie posiadających
osobowości prawnej

1.

Za prolongowanie terminu spłaty kredytu i prowizji od spłaty ratalnej
- konsumpcyjnego
- pozostałych kredytów

2.
3.

4.

Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych oraz zaświadczenia
stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik
Za wydanie na wniosek klienta opinii i zaświadczeń bankowych

5.

Za wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

6.

Za sporządzenie wydruku historii rachunku kredytowego,
1 strona
wydruku A-4
7. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia/ wezwania do spłaty kredytu lub
odsetek /zarówno do kredytobiorcy jak i poręczycieli za każde wezwanie/
( według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów)
8. Za przeprowadzoną
inspekcję dotyczącą wykorzystania kredytu
mieszkaniowego
9. Za uzyskaną informację z KRD
10. Za uzyskaną informację z BIK (od jednej osoby)
11. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy
12. zweryfikowanie wartości nieruchomości przez pracownika banku w trakcie
kontroli bezpośredniej

V.

Kredyty na cele konsumpcyjne

2.
3.
4.

Kredyty na remont i budownictwo mieszkaniowe
Kredyty na cele rolnicze
Kredyty na działalność gospodarczą

5.
6.

Kredyt „Bezpieczna gotówka PRIM”
Podwyższenie kwoty kredytu

7.

Automatyczne przedłużenie umowy kredytu ror na następny okres

8.

Wysokość prowizji od kredytów konsumenckich udzielanych w promocji
zawarta jest w załączonym do Regulaminu wyciągu z uchwały Zarządu
Banku.
Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym i obrotowym

10. Za udzielenie gwarancji od kwoty zobowiązania za każdy rozpoczęty
6-miesięczny okres ważności
11. Promesa kredytowa
12. Uniwersalny kredyt hipoteczny, kredyt konsolidacyjny
- dla posiadaczy rachunków bieżących(rolniczych, przedsiębiorców indywidualnych oraz
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20 zł
20 zł
10 zł
5 zł
nie więcej niż
10 zł
50 zł /za każdą
inspekcję/
10 zł
7 zł
wg. kosztów
rzeczywistych
50zł

Prowizja od kredytów

1.

9.

20 zł
maksymalnie 1% od
kwoty zadłużenia,
niemniej niż 50 zł
20 zł

od 3 do 4%
od 0,75% do 1%⃰ ⃰
0,99%
do 2,5%
3%
Wg stawki dla nowo
udzielonych kredytów
Wg stawki dla nowo
udzielonych kredytów

Wg stawki dla nowo
udzielonych kredytów

1% nie mniej niż 50
zł.
0,5%
1,5%

ror) 3%, dla pozostałych klientów 4%
⃰ ⃰ - dla posiadaczy rachunków bieżących(rolniczych, przedsiębiorców indywidualnych oraz
ror) 0.75%, dla pozostałych klientów 1%

VI. Inne czynności bankowe
1.
2.
3.

Za przechowywanie w depozycie bankowym duplikatów kluczy
-

50 zł przy złożeniu

za portfel do skarbca nocnego
za klucz od drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego

10 zł
10 zł

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości

10 zł

VII. Rozliczenia w formie elektronicznej
INTERNET BANKING
1.

2.

3.
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Osoby fizyczne:
- udostępnienie usługi
- realizacja przelewu zewnętrznego
- realizacja przelewu wewnętrznego
-wpłaty dokonywane we wpłatomacie BS Strzyżów
- Sm@rt wypłata w bankowości elektronicznej
Rolnicy:
- udostępnienie usługi
- realizacja przelewu zewnętrznego
- realizacja przelewu wewnętrznego
-wpłaty dokonywane we wpłatomacie BS Strzyżów
- Sm@rt wypłata w bankowości elektronicznej
Przedsiębiorcy:
- udostępnienie usługi
- realizacja przelewu zewnętrznego
- realizacja przelewu wewnętrznego
-wpłaty dokonywane we wpłatomacie BS Strzyżów za
pomocą smartKARTY
- Sm@rt wypłata w bankowości elektronicznej

5 zł miesięcznie
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
5 zł miesięcznie
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
10 zł miesięcznie
1 zł
0 zł
0,28%- nie mniej niż 2 zł.
0 zł

INTERNET BANKING dla FIRM
- opłata abonamentowa miesięczna za pakiet
50 zł
podstawowy (urządzenia do autoryzacji operacji dla 3
osób)
- opłata abonamentowa miesięczna dla Klientów, dotychczas obowiązująca
którzy dotychczas korzystali z usługi Home Banking
- opłata za każdy przelew zewnętrzny
1 zł
przelew wewnętrzny
0 zł
- za wydanie dodatkowego tokena
125 zł
- za przedłużenie ważności certyfikatu
bez opłat
- instalacja, wizyta pracownika w siedzibie Klienta
50 zł (za każdą rozpoczętą godz.)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

SMS Banking – opłata
- „Usługa SMS Banking”-wiadomość SMS 1 szt.

0,30 zł.

VIII. Wydanie i obsługa karty płatniczej VISA CLASSIC DEBETOWA
w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie
1.

Wydanie nowej karty

bez opłat

2.

Wznowienie karty

bez opłat

3.

Opłata za użytkowanie karty1

4.

Wydanie duplikatu karty

5.

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

6.

Wypłata gotówki w bankomatach Grupy BPS i innych
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami2

bez opłat

7.

Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju

4 zł

8.

Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą

4 zł

9.

Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju

5 zł

10.

Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą

11.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika karty
Za zmianę danych Użytkownika karty
- opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali
BPS o zmianie danych Użytkownika karty

12.

13.
14.

Zmiana limitu autoryzacyjnego
Wpłaty dokonywane we wpłatomacie BS Strzyżów

1 - za każdą kartę wydaną do rachunku

7

miesięcznie 3 zł
8 zł

2% min 10 zł
8 zł
3 zł
3 zł
0 zł

2 – lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku

VIII1.Wydanie i obsługa karty płatniczej VISA BUSINESS DEBETOWA
w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie
1.

Wydanie nowej karty

bez opłat

2.

Wznowienie karty

bez opłat

3.

Opłata za użytkowanie karty1

4.

Wydanie duplikatu karty

5.

Transakcje bezgotówkowe

6.
7.

Wypłata gotówki w bankomatach Grupy BPS i innych
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami2
Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju

8.

Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą

4 zł

9.

Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju

5 zł

10.

Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą

11.

13.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika karty
Za zmianę danych Użytkownika karty
- opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali
BPS o zmianie danych Użytkownika karty
Zmiana limitu autoryzacyjnego
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Wpłaty dokonywane we wpłatomacie BS Strzyżów

12.

1 - za każdą kartę wydaną do rachunku
2 – lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku
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miesięcznie 3 zł
8 zł
bez opłat
bez opłat
4 zł

2% min 10 zł
8 zł
3 zł
3 zł
0,28%- nie mniej niż
2 zł.

IX. Przekazy w obrocie dewizowym1

1.
2.
3.
4.

A. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym,
otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych,
w tym świadczenia emerytalno-rentowe
Przelew z banku krajowego
Przelew z banku zagranicznego w ramach EOG2 w walucie
EUR
Przelew z banku zagranicznego w ramach EOG w walucie
innej niż EUR
Przelew z banku zagranicznego spoza EOG

20 zł
0 zł
20 zł
20 zł

B. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych
1.

Polecenie przelewu SEPA3 do banku krajowego

20 zł

2.

Polecenie przelewu SEPA do banku zagranicznego

2 zł

3.

Polecenie przelewu TARGET4/SWIFT5 w ramach EOG

25 zł

4.

Polecenie przelewu w walucie obcej6 do banku krajowego

20 zł

5.

Polecenia wypłaty7
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane
koszty banków pośredniczących określone w pkt.8, w przypadku
opcji kosztowej „OUR”

6.

Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie
niestandardowym („pilnym”) dostępne w EUR, USD, GBP i
PLN

20 zł

100 zł

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej
zgodnie z pkt 3,4,5
7.

Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w
obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS

100 zł + koszty banków
trzecich

8.

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

90 zł

C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

1
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100 zł + koszty banków
trzecich

Przekaz w obrocie dewizowym
transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie
obcej, przekaz TARGET.

2

EOG
Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) z wyłączeniem Szwajcarii.

3

Polecenie przelewu SEPA
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii,
Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do
polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,
prawidłowy kod BIC;
3) koszty „SHA”;
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących;
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT
(SEPA Credit Transfer).

4

Polecenie przelewu TARGET
usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w
euro z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu
TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 - transeuropejski zautomatyzowany
błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi
płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne.
5

SWIFT
międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku BPS
wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku.
6

Polecenie przelewu w walucie obcej
usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego
rachunku płatniczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u
dostawcy w walucie innej niż złoty i euro.

7777

Polecenie wypłaty
skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej
lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty
pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
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X. Usługa BLIK
1.
2.

Opłata za usługę BLIK
Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem
Usługi BLIK
Wypłata gotówki w bankomatach:
a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami1
b) w innych bankomatach w kraju

3.

1

lista bankomatów dostępna w palcówkach Banku i na stronie internetowej Banku
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0 zł
0 zł

0 zł
5 zł

