Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2022
Zarządu Międzypowiatowego
Banku Spółdzielczego w Myszkowie
z dnia 19.04.2022 r.

TARYFA
PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI
BANKOWE POBIERANE W ZŁOTYCH
PRZEZ MIĘDZYPOWIATOWY BANK
SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE
(TEKST JEDNOLITY)

od 01.05.2022 r.

RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI)

STAWKA % / ZŁ

I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE (czynności kasowe)
I. Wpłata gotówkowa:
1. na rzecz Klienta posiadającego rachunek bankowy (w złotych lub w walutach
obcych) w Banku, dokonywana w placówce Banku przez osobę trzecią, która nie 0,50% (od kwoty) min. 9 zł
- opłata pobierana od osoby
jest Posiadaczem rachunku, a także Pełnomocnikiem lub Przedstawicielem
dokonującej wpłaty
ustawowym Posiadacza rachunku
2. do innego banku, z tytułu:
0,60% (od kwoty) min. 5 zł
1) wpłaty za np.: gaz, prąd, raty kredytu, telefon, internet, itp.
0,60% (od kwoty) min. 15 zł
2) wpłaty na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej (US):
0,60% (od kwoty) min. 15 zł
3) wpłaty na rzecz ZUS lub KRUS
0,5% (od kwoty) min.2,00zł
3. dokonywane przez poborców Urzędów Skarbowych
4. na rachunek MTBS Sp. z o.o. w Myszkowie prowadzony w Banku, dokonywane
bez opłat
przez lokatorów zasobów mieszkaniowych MTBS Sp. z o.o.
5. na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Granicznej 18 i 20,Szerokiej 13
bez opłat
prowadzony w Banku, dokonywane przez lokatorów zasobów mieszkaniowych
w/w Wspólnoty Mieszkaniowej
6. na rachunki Rad Rodziców prowadzone w Banku
bez opłat
7. na rachunki PKZP, komitetów społecznych, organizacji charytatywnych non profit
bez opłat
prowadzonych w Banku
II. Za zawiadomienie o zwrocie wpłaty i/lub ponowne zrealizowanie transakcji
10,00 zł

II RACHUNKI ROZLICZENIOWE
1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego (jednorazowo):
a) bieżącego,
b) pomocniczego.
2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego (miesięcznie):
1) przedsiębiorstw, spółek i spółdzielni:
a) bieżącego*
b) pomocniczego
2) przedsiębiorcy indywidualni i pozostali:
a) bieżącego*
b) pomocniczego

50,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

* dla Klientów otwierających rachunek rozliczeniowy bieżący przez 3 miesiące prowadzenie rachunku - bez opłat
(począwszy od miesiąca w którym otwarto rachunek)

3. Przelew z rachunku rozliczeniowego złożony w formie papierowej w Banku:
a) do innego banku (ELIXIR)
b) do ZUS / KRUS
c) do Urzędu Skarbowego
d) w systemie SORBNET
e) do Banku (wewnętrzny)
4. Polecenia zapłaty:
a) rejestracja
b) aktualizacja lub odwołanie
c) realizacja (od jednego tytułu)
d) blokada
5. Stałe zlecenie z rachunku rozliczeniowego złożone w Banku:
- realizacja (od jednego tytułu)
- za zmiany np.: kwoty, konta, itp.
- odwołanie
6. Dokonywanie przelewów z rozliczeniowych rachunków w terminie wskazanym
przez Klienta
7. Administrowanie poleceń przelewu bez pokrycia
8. Za realizację dyspozycji bezgotówkowej z wpływów bieżących
9. Dokonanie blokady środków na rozliczeniowym rachunku bankowym

5,00 zł/szt.
7,50 zł/szt.
2,50 zł/szt.
65,00 zł/szt.
2,50 zł/szt.
5,00 zł/szt.
5,00 zł/szt.
5,00 zł/szt.
5,00 zł/szt.
5,00 zł/szt.
5,00 zł/szt.
5,00 zł/szt.
4,00 zł od 1 dyspozycji
10,00 zł/szt.
bez opłat
10,00 zł miesięcznie
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1% od kwoty przelewu
10. Za przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny
min. 30,00 zł max. 200,00zł
w zajęciu egzekucyjnym.
/ za przelew

11. Rozliczeniowe rachunki rolników:
a) założenie rachunku
b) za prowadzenie rachunku

30,00 zł jednorazowo
10,00 zł miesięcznie

- prowizja jest pobierana jeżeli wystąpiły obroty na rachunku w danym miesiącu

12. Wydanie czeków do rachunku
13. Wydanie książeczki czekowej czeków gotówkowych lub rozrachunkowych
14. Potwierdzenie czeku
15. Przyjęcie czeku do inkasa
16. Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków gotówkowych i/lub rozrachunkowych
17. Za zmianę Karty Wzorów Podpisów (KWP)
18. Wydanie zaświadczenia lub opinii dla Posiadacza rachunku bankowego
19. Sporządzenie aneksu do umowy rachunku na wniosek Klienta
20. Za sporządzenie i wysłanie monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda
debetowego na rachunku z wezwaniem do jego spłaty
21. Wysłanie wyciągu bankowego (za wyciąg):
a) po każdej zmianie salda
b) raz w miesiącu
- listem zwykłym
- listem poleconym
c) sporządzanego specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku
22. Sporządzenie na wniosek Posiadacza rachunku wydruku obrotów na rachunku
bankowym (historia rachunku):
- za każdy miesiąc roku bieżącego
- za każdy miesiąc roku poprzedniego
23.Wydanie odpisu potwierdzającego za zgodność (wyciągu z konta, załączników do
wyciągu, wypłaty gotówkowej, przelewu)
24. Wpłata gotówkowa na rachunek w Banku w złotych dokonana:
1) w kasie Banku
2) we wpłatomatach:
a) Banku i Grupy BPS
b) Planet Cash i Euronet
25. Wypłata gotówkowa z rachunku w Banku w złotych dokonana:
1) w kasie Banku:
a) do kwoty maksymalnej wypłaty gotówkowej w placówce Banku w danym dniu;
b) awizowana;
c) nieawizowana, powyżej kwoty maksymalnej jednorazowej wypłaty gotówkowej
w placówce Banku,
2) w bankomatach Banku

1,00 zł/szt.
10,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
20,00zł (niezależnie od ilości)
15,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
25,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
7,50 zł
5,00 zł - za sztukę
0,10% (od kwoty) min. 8zł
0,05% (od kwoty) min. 2zł
0,40% (od kwoty)
0,10% (od kwoty) min. 8zł
0,12% (od kwoty) min. 8zł
0,15% (od kwoty) min. 50zł
zgodnie z rozdziałem
VI Karty płatnicze /
Klienci instytucjonalni

26. Nieodebrane w wyznaczonym terminie awizowanej wypłaty gotówkowej – opłata
0,30% od kwoty
pobierana z rachunku Klienta następnego dnia po wyznaczonym przez Klienta
min 100zł, max. 2.000zł
terminie odbioru gotówki
opłata ustalana indywidualnie
27. Usługa Płatności Masowych
Inne czynności lub usługi niewymienione w punkcie od 1 do 27 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z
zapisami Rozdziału VI, VII, IX i X.

II a RACHUNKI VAT
bez opłat
bez opłat

1. Otwarcie rachunku VAT
2. Prowadzenie rachunku VAT (miesięcznie)

III KREDYTY
KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:
Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

stawka % / zł
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1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego / wniosku o
przedłużenie / podwyższenie kwoty kredytu – pobierana jednorazowo od kwoty
kredytu / kwoty podwyższenia:
1) od posiadaczy rachunków rozliczeniowych bieżących w Banku:
- do 50.000 zł
- powyżej 50.000 zł do 100.000 zł
- powyżej 100.000 zł
2) od Klientów nie posiadających rachunku rozliczeniowego bieżącego w Banku:
- do 50.000 zł
- powyżej 50.000 zł do 100.000 zł
- powyżej 100.000 zł
Uwaga:

100,00 zł
150,00 zł
0,10% min. 200,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
0,12% min. 400,00 zł

- opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego
rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. Opłata przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji z tytułu
udzielenia kredytu.

2. Prowizja z tytułu udzielenia / przedłużenia (odnowienia) / podwyższenia kwoty
kredytu – pobierana jednorazowo od kwoty kredytu / kwoty podwyższenia:
- do 100.000 zł
2,00 % - 3,00 %
- powyżej 100.000 zł,
1,50 % - 2,50 %
- za przedłużenie kredytu w rachunku rozliczeniowym bieżącym PLUS na
1,50 %
następny okres – pobierana jednorazowo w dniu przedłużenia kredytu.
3. Prowizja za administrowanie kredytem o charakterze odnawialnym – miesięcznie
od ustalonego limitu zadłużenia.
0,20 %
4. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji / poręczenia bankowego:
a) opłata przygotowawcza – pobierana jednorazowo od kwoty wnioskowanej
- do 50.000 zł
100,00 zł
- powyżej 50.000 zł do 100.000 zł
200,00 zł
- powyżej 100.000 zł
0,10% min. 300,00 zł
b) prowizja za wystawienie promesy gwarancyjnej / poręczenia – pobierana
jednorazowo od kwoty
0,10% min. 100,00 zł
c) prowizja za korzystanie z gwarancji / poręczenia – naliczana i pobierana jest za
każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy ważności gwarancji / poręczenia od
1,00% - 2,00% min. 400zł
kwoty gwarancji / poręczenia aktualnej w danym okresie. Prowizja pobierana
jest w pierwszym dniu każdego rozpoczętego trzymiesięcznego okresu
d) prowizja za zmianę warunków gwarancji / poręczenia – pobierana jednorazowo
300,00 zł
KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Kredyty mieszkaniowe – „Mój dom”, Uniwersalny Kredyt Hipoteczny:
stawka % / zł
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego / podwyższenie
kwoty kredytu – pobierana jednorazowo od kwoty kredytu:
100,00 zł
− do 50.000 zł
200,00 zł
− powyżej 50.000 zł do 100.000 zł
300,00 zł
− powyżej 100.000 zł.
Uwaga:
- opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku lub pobierana w dniu podpisania umowy
kredytowej i podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. Opłata przygotowawcza
nie jest zaliczana na poczet prowizji z tytułu udzielenia kredytu.

2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu / podwyższenie kwoty kredytu – pobierana
jednorazowo od kwoty kredytu:
− z okresem kredytowania do 10 lat
− z okresem kredytowania powyżej 10 lat.
Kredyty gotówkowe / konsumenckie:

2,00%
3,00%
stawka % / zł
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1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego – pobierana
jednorazowo od kwoty kredytu:
1) do 5.000 zł:
- od posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w Banku
- od pozostałych Klientów
2) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł:
- od posiadacza ROR w Banku
- od pozostałych Klientów
3) powyżej 10.000 zł:
- od posiadacza ROR w Banku
- od pozostałych Klientów.
Uwaga:

20,00 zł
30,00 zł
60,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
100,00 zł

- opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku lub pobierana w dniu podpisania umowy
kredytowej i podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. Opłata przygotowawcza
nie jest zaliczana na poczet prowizji z tytułu udzielenia kredytu.

2. Prowizja od udzielenia kredytu konsumenckiego / podwyższenia kwoty
kredytu – pobierana jednorazowo od kwoty kredytu / kwoty podwyższenia
3. Prowizja od kredytu odnawialnego w rachunku płatniczym (w rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym - ROR):
a) za udzielenie / przyznanie limitu (nie dotyczy Podstawowego rachunku
płatniczego)– pobierana jednorazowo od kwoty przyznanego limitu
b) za podwyższenie limitu – pobierana jednorazowo od kwoty podwyższenia,
c) za przedłużenie (odnowienie) kredytu na następny okres – pobierana
jednorazowo pobierana w dniu odnowienia kredytu.
Kredyt konsolidacyjny – „POMOCNA DŁOŃ”:
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu – pobierana
jednorazowo od kwoty kredytu:
- do kwoty 100.000 zł,
- powyżej 100.000 zł.
Uwaga:

5,00 % min. 50,00 zł

2,00 % min. 30,00 zł
2,00 % min. 30,00 zł
prowizja w wysokości jak za
udzielenie kredytu

stawka % / zł
200,00 zł
300,00 zł

- opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku lub pobierana w dniu podpisania umowy
kredytowej i podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. Opłata przygotowawcza
nie jest zaliczana na poczet prowizji z tytułu udzielenia kredytu.

2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu – pobierana jednorazowo od kwoty kredytu

Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące wszystkich rodzajów kredytów:
1. Wydanie promesy:
1) kredytowej,
2) zwolnienia zabezpieczenia
2. Sporządzenie na wniosek Klienta oceny zdolności kredytowej
3. Sporządzenie na wniosek ubiegającego się o kredyt Klienta pisemnego
wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności
kredytowej
4. Przeprowadzenie kontroli:
a) stanu przedmiotu zabezpieczenia kredytu
b) inwestycji
5. Za sporządzenie wniosku o ustanowienie hipoteki
6. Za sporządzenie deklaracji PCC
7. Sporządzenie umowy przelewu wierzytelności tytułem zabezpieczenia
wierzytelności bankowej
8. Sporządzenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w innym

1,50%
0% w okresie
od 01.05.2022 r.
do 31.12.2022 r.
stawka % / zł
stawka % / zł

dla Klienta
indywidualnego

dla Klienta
instytucjonalnego

1% min. 400zł

2% min. 400zł
max 3.000zł
200 zł
1.000,00 zł

30 zł
-

0,50 %
min. 300zł

100 zł
-

200 zł
200 zł

20 zł

20 zł

20 zł
-

20 zł
30 zł

-

100 zł
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banku
9. Za czynności związane z zabezpieczeniem kredytu:
a) sporządzenie wniosku o wpis zastawu do rejestru zastawów
b) sporządzenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
c) sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
10. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym

50 zł
50 zł
50 zł
10 zł

100 zł
100 zł
100 zł
0,05 %
max 500zł

11. Prowizje związane ze zmianą warunków umowy kredytowej,
dokonywane na wniosek Klienta:
a) za zmianę harmonogramu spłaty kredytu / prolongata – pobierana
3% min. 50zł
3% min. 50zł
jednorazowo od kwoty podlegającej ponownemu rozterminowaniu
max. 300zł
max. 1.000zł
b) zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu:
- do kwoty zadłużenia 50.000 zł,
50 zł
200 zł
- powyżej kwoty 50.000 zł do 200.000 zł,
100 zł
500 zł
- powyżej 200.000 zł,
150 zł
1.000 zł
c) konwersja kredytu – pobierana jednorazowo od kwoty zadłużenia,
1% min. 200 zł 1% min. 500 zł
d) inne zmiany – w zależności od pracochłonności
200 zł
500 zł - 1.000 zł
12. Sporządzenie aneksu do umowy kredytu
100 zł – 500 zł
13. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu (za gotowość finansową)** 0,08 %
(od kwoty postawionych
pobierana miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym
środków do dyspozycji za
okres do dnia
do dyspozycji a wykorzystanym (nie dotyczy kredytu w rachunku)
wykorzystania środków)
14. Spłata całości lub części kredytu przed terminem** - (nie dotyczy kredytu

bez opłat

15. Opłata za monitoring sytuacji ekonomiczno – finansowej Dłużnika –
opłata naliczana jest na koniec września każdego roku kalendarzowego
od kwoty zaangażowania kredytowego z wyłączeniem kredytów
preferencyjnych z dopłatą ARiMR oraz kredytów odnawialnych
w rachunku rozliczeniowym. Opłata pobierana do 15-go października,
nie później jednak niż w dniu spłaty kredytu.

1%
(od wartości kapitału
spłacanego w części lub
całości powyżej 30 dni od
umownego terminu spłaty)

rewolwingowego i kredytu w rachunku)

-

od zaangażowania:

1) do 100.000 zł
– opłata 100 zł
2) powyżej
100.000 zł do
500.000zł –
opłata 300 zł
3) powyżej
500.000 zł –
opłata 500 zł
10 zł

16. Wydanie duplikatu harmonogramu spłat kredytu
bez opłat
17. Wydanie Klientowi odpisu (potwierdzonego za zgodność):
a) umowy o kredyt
50 zł
100 zł
b) umowy o kredyt wraz z załącznikami
100 zł
200 zł
18. Sporządzanie na żądanie Klienta wydruków transakcji dokonanych na
20 zł za każdy rok 20 zł za każdy rok
rachunkach kredytowych
19. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia:
a) o spłacie kredytu: - w roku bieżącym
30 zł
100 zł
- w latach poprzednich
50 zł
200 zł
b) o wysokości zadłużenia i jego sytuacji na rachunkach (zadłużenie
przeterminowane, tytuły egzekucyjne)
100 zł
200 zł
c) inne zaświadczenia.
100 zł
200 zł
20. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych
bez opłat
bez opłat
zabezpieczeń
21. Wydanie opinii bankowej o Kliencie kredytowym
100 zł
200 zł
22. Czynności windykacyjne:
a) za każde wysłane upomnienie do kredytobiorcy i poręczyciela,
bez opłat *
30 zł
50 zł od 01.04.2016r.

b) za każde wysłane ponowne upomnienie / wezwanie do kredytobiorcy i
poręczyciela,
c) za każde wysłane wezwanie / ostateczne wezwanie do kredytobiorcy

bez opłat *

50 zł
100zł od 01.04.2016r.

50 zł

bez opłat *
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100zł od 01.04.2016r.

i poręczyciela
* - dla Umów zawartych od 02.05.2018 r. opłata zgodna z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej S.A.

23. Kontrola w terenie odnośnie zaległego kredytu
100 zł
500 zł
24. Za każde kolejne pisemne wezwanie kredytobiorcy do dostarczenia
informacji i dokumentów celem oceny jego kondycji finansowej,
50 zł
150 zł
dokumentów związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu i innych
dokumentów do przedłożenia których Klient został zobowiązany
25. Opłata od weksla:
a) przedstawionego do dyskonta,
20 zł
20 zł
b) udzielenie kredytu dyskontowego.
0,5 % - 1 %
0,5 % - 1 %
26. Opłata za obsługę weksla:
a) inkaso weksla (przedstawienie do zapłaty),
50 zł
50 zł
b) zgłoszenie do protestu.
50 zł
50 zł
27. Opłata za restrukturyzację zadłużenia na wniosek Klienta, skutkujący
bez opłat
bez opłat
zmianą umowy kredytu
28. Opłata za przejęcie długu – od kwoty zadłużenia
1,5 %
1,5 %
29. Inne opłaty i prowizje - w zależności od pracochłonności
100 zł - 1.000 zł 100 zł - 3.000 zł
** - dotyczy Umów zawieranych od 01.04.2021 r.

IV RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE
ŻĄDANIE (A’VISTA) W ZŁOTYCH (otwieranych do 30.04.2017r.) /
RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
1. Wydanie książeczki oszczędnościowej
2. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego
3. Obsługa książeczek oszczędnościowych
a) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki *
b) wydanie nowej książeczki za utraconą
c) umorzenie utraconej książeczki *
d) wydanie następnej książeczki
e) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)
f) odpis zlikwidowanej książeczki:
- terminowej
- a`vista

STAWKA %/ZŁ
5,00 zł
bez opłat
20,00 zł *
15,00 zł
25,00 zł *
5,00 zł
30,00 zł
4,00 zł
7,00 zł

* - jeżeli kwota na książeczce niższa niż 200,00 zł – opłaty nie pobiera się

4. Zaświadczenie o stanie oszczędności
10,00 zł
5. Odpis obrotów na rachunku oszczędnościowym
20,00 zł
6. Za zmianę pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników (nie dotyczy
10,00 zł
krewnych z pierwszej grupy podatkowej)
7. Za blokadę środków na wkładzie oszczędnościowym u Klienta Banku na rzecz
0,1% min 20,00 zł
innego banku (instytucji)
max 100,00 zł
8. Za przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny
15,00 zł za przelew
w zajęciu egzekucyjnym.
9. Dyspozycja w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci Posiadacza
rachunku (dotyczy rachunków indywidualnych):
a) przyjęcie
30,00 zł
b) zmiana
20,00 zł
c) odwołanie
20,00 zł
10. Przelew środków z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na rachunek:
a) w Banku (wewnętrzny)
bez opłat
b) do innego banku (ELIXIR)
5,00 zł
11. Za zmianę rachunku z indywidualnego na wspólny
10,00 zł
Inne czynności lub usługi niewymienione w punkcie od 1 do 11 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z
zapisami Rozdziału VII.
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IVA RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA)
W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH
CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

STAWKA %/ZŁ

1. Otwarcie rachunku
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku
bez opłat
3. Wydanie blankietów czekowych – za jeden blankiet
1,00 zł/szt.
4. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków – opłata bez względu na ilość utraconych czeków
25,00 zł
5. Przelew (Polecenie przelewu) z rachunku płatniczego złożony w formie
papierowej w placówce Banku:
5.1. do innego bank (ELIXIR)
5,00 zł/szt.
5.2. w systemie SORBNET
30,00 zł/szt.
5.3. do Banku (wewnętrzny)
2,50 zł/szt.
6. Wyciąg z rachunku bankowego:
6.1. odbierany w Banku
bez opłat
6.2. wysyłany przez Bank pocztą (listem zwykłym) na terenie kraju:
a) raz w miesiącu,
bez opłat
b) częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę
5,00 zł
7. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) - za dokument
5,00 zł
8. Za zmianę Karty Wzorów Podpisów
15,00 zł
9. Za przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny
15,00 zł za przelew
w zajęciu egzekucyjnym.
10. Wydanie zaświadczenia, opinii o Posiadaczu rachunku bankowego, lub o
50,00 zł
rachunku Klienta (na wniosek Klienta).
Inne czynności lub usługi niewymienione w punkcie od 1 do 10 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z
zapisami Rozdziału V, VII, IX, X.

IV B RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH pod
nazwą „PROFIT” DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
1. Otwarcie rachunku płatniczego
2. Prowadzenie rachunku płatniczego
3. Pierwsza i kolejne w miesiącu transakcje płatnicze (tj. wpłaty gotówkowe w
Banku lub przelewy wewnętrzne i zewnętrzne na rachunek)
4. Pierwsza w miesiącu transakcja płatnicza (tj. wypłata gotówki w Banku lub
przelew wewnętrzny z rachunku lub przelew zewnętrzny Elixir z rachunku
zlecony w Banku lub w Systemie eBankNet – przelewy wyłącznie na inne
rachunki osobiste w Banku lub innym banku, których Posiadacz rachunku jest
Posiadaczem lub Współposiadaczem)
5. Każda kolejna transakcja płatnicza w miesiącu (tj. wypłata gotówki w Banku lub
przelew wewnętrzny z rachunku lub przelew zewnętrzny Elixir z rachunku –
przelewy wyłącznie na inne rachunki osobiste w Banku lub innym banku, których
Posiadacz rachunku jest Posiadaczem lub Współposiadaczem)
6. Opłata za zlecenie stałe (utworzenie, złożenie, realizacja, zmiana, odwołanie)
złożone z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku zlecone w
Banku lub w Systemie eBankNet – do regularnego oszczędzania na rachunku
oszczędnościowym pn. „PROFIT”
7. Użytkowanie bankowości elektronicznej - internetowej Systemu eBankNet:
1) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku
2) dla Klientów nie posiadających rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego
w Banku
8. Za sporządzenie na wniosek Klienta wydruku komputerowego obrotów na
rachunku płatniczym (historia rachunku):
- za rok bieżący
- za rok poprzedni

Stawka
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat

5,00 zł/sztuka

bez opłat

bez opłat
1,00 zł/miesięcznie

15,00 zł
20,00 zł
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9. Wysłanie wyciągu bankowego, w tym zestawienia transakcji płatniczych:
a) po każdej zmianie salda
6,00 zł
b) raz w miesiącu:
- listem zwykłym
4,00 zł
- listem poleconym
7,00 zł
10. Za przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny
15,00 zł za przelew
w zajęciu egzekucyjnym
11. Za zmianę rachunku z indywidualnego na wspólny
10,00 zł
12. Dyspozycja w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci Posiadacza
rachunku (dotyczy rachunków indywidualnych):
a) przyjęcie
30,00 zł
b) zmiana
20,00 zł
c) odwołanie
20,00 zł
13. Za zmianę pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników
10,00 zł
(nie dotyczy krewnych z pierwszej grupy podatkowej)
14. Za blokadę środków na wkładzie oszczędnościowym u Klienta Banku na rzecz
0,1% min 20,00 zł
innego banku (instytucji)
max 100,00 zł
Inne czynności lub usługi niewymienione w punkcie od 1 do 14 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z
zapisami Rozdziału VII i X.

V RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY
DLA OSÓB FIZYCZNYCH (ROR)
1. Otwarcie rachunku płatniczego
2. Prowadzenie rachunku płatniczego (prowizja pobierana jeżeli wystąpiły obroty w danym miesiącu)
3. Zlecenie stałe z rachunku płatniczego złożone w placówce Banku:
a) realizacja (od jednego tytułu)
b) za zmiany np.: kwoty, konta, itp.
c) odwołanie
4. Polecenia zapłaty:
a) rejestracja
b) aktualizacja lub odwołanie
c) realizacja (od jednego tytułu)
d) blokada
5. Przelew (Polecenie przelewu) z rachunku płatniczego złożony w formie
papierowej w placówce Banku:
- do innego banku (ELIXIR)
- w systemie SORBNET
- do Banku (wewnętrzny)
6. Za sporządzenie na wniosek Posiadacza rachunku wydruku obrotów na rachunku
płatniczym (historia rachunku płatniczego):
- za rok bieżący
- za rok poprzedni
7. Wysłanie wyciągu, w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:
a) po każdej zmianie salda
b) raz w miesiącu:
- listem zwykłym
- listem poleconym
8. Za przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny
w zajęciu egzekucyjnym
9. Otwarcie nowego rachunku płatniczego (ROR) z zachowaniem dotychczasowego
numeru rachunku prowadzonego przez Bank (konwersja)
10. Za zmianę rachunku płatniczego z indywidualnego na wspólny
11. Dyspozycja w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci Posiadacza
rachunku (dotyczy rachunków indywidualnych):
a) przyjęcie
b) zmiana

STAWKA %/ZŁ
bez opłat
5,00 zł miesięcznie
2,50 zł
2,50 zł
3,00 zł
3,50 zł/szt.
3,50 zł/szt.
3,50 zł/szt.
3,50 zł/szt.

5,00 zł /szt.
30,00 zł /szt.
2,50 zł /szt.
15,00 zł
20,00 zł
6,00 zł
bez opłat
7,00 zł
15,00 zł za przelew
50,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
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c) odwołanie
20,00 zł
12. Za blokadę środków pieniężnych na rachunku płatniczym Posiadacza rachunku
0,1% min 20,00 zł
rzecz innego banku (instytucji)
max 100,00 zł
13. Wydanie odpisu potwierdzającego za zgodność (wyciągu z konta, załączników do
5,00 zł
wyciągu, wypłaty gotówki, przelewu)
14. Za sporządzenie i wysłanie monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda
10,00 zł
debetowego na rachunku płatniczym z wezwaniem do jego spłaty
15. Wydanie zaświadczenia lub opinii dla Posiadacza rachunku o rachunku płatniczym
50,00 zł
16. Za zmianę pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników
10,00 zł
(nie dotyczy krewnych z pierwszej grupy podatkowej)
17. Wpłata gotówki i wypłata gotówki w placówce Banku
bez opłat
Inne czynności lub usługi niewymienione w punkcie od 1 do 17 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z
zapisami Rozdziału VI, VII, IX i X.

V a ROR w złotych pn. „ŚWIADCZENIE STAŁE – wygoda i komfort”
- rachunek dla emerytów i osób pobierających stałe świadczenia z Organów Emerytalno-Rentowych np. ZUS,
KRUS lub Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
1. Otwarcie rachunku płatniczego
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku płatniczego
bez opłat
3. Wpłata i wypłata gotówki z rachunku w placówce Banku
bez opłat
4. Użytkowanie bankowości elektronicznej - internetowej Systemu eBankNet
bez opłat
5. Opłata za przelew Elixir w zł. realizowany w bankowości internetowej eBankNet
bez opłat
6. Opłata za zlecenie stałe realizowane w bankowości internetowej eBankNet
bez opłat
7. Pakiet 3 sztuk sms-ów miesięcznie w usłudze Powiadamianie SMS (SMSBankNet) bez opłat/ kolejny sms 1zł
Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-7 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału V, VI, VII, IX i X.

V b ROR w złotych „SKARBONKA”
- rachunek dla świadczeniobiorców
Powiatowych Urzędów Pracy (PUP)
1. Otwarcie rachunku płatniczego
2. Prowadzenie rachunku płatniczego

dla świadczeniobiorców
PUP w Myszkowie

dla świadczeniobiorców
innych niż PUP w Myszkowie

bez opłat
bez opłat – do 31.01.2019r.

bez opłat

(dla umów zawartych do 31.12.2018r.),

2,50 zł/miesięcznie

bez opłat – do 31.01.2025r.
(dla umów zawartych
od 01.01.2019 r. - 31.12.2024 r.),
po tym okresie opłata za prowadzenie
rachunku wyniesie 2,50zł/miesięcznie

Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-2 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału V, VI, VII, IX i X.

V c ROR w złotych pn. „SAKIEWKA”
- rachunek dla świadczeniobiorców Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS) oraz osób
otrzymujących świadczenia w ramach rządowych programów wsparcia rodziny wypłacane przez ZUS
1. Otwarcie rachunku płatniczego
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku płatniczego
2,50 zł/miesięcznie
3. Wydanie karty debetowej
bez opłat
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty debetowej (obsługę karty)
opłata zgodna z Rozdziałem VI a
- od każdej wydanej karty
Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-4 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału V, VI, VII, IX i X.
V d ROR w złotych pn. „PORTFEL” – rachunek dla świadczeniobiorców Powiatowego Urzędu Pracy
w Zawierciu, otwierany tylko w Oddziale Banku w Zawierciu do 31.12.2018 r.
1. Otwarcie rachunku płatniczego
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku płatniczego
bez opłat
3. Wypłata gotówki z rachunku płatniczego
bez opłat
4. Użytkowanie bankowości elektronicznej - internetowej Systemu eBankNet
bez opłat
5. Opłata za przelew Elixir w zł. realizowany w bankowości internetowej eBankNet
0,50 zł/sztuka
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6. Opłata za zlecenie stałe realizowane w bankowości internetowej eBankNet
0,50 zł/sztuka
7. Opłata za każdego wysłanego sms-a w usłudze Powiadamianie SMS (SMSBankNet)
0,50 zł/sztuka
8. Opłata miesięczna za posiadanie karty
bez opłat – pod warunkiem zrealizowania przez Klienta i rozliczenia przez
Bank w danym m-cu transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 350zł
debetowej VISA (obsługę karty) - od każdej
– gdy warunek nie zostanie spełniony opłata wyniesie 5zł)
wydanej karty
Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-8 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału V, VI, VII, IX i X.
V e ROR w złotych pn. „RACHUNEK OSP” – rachunek dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
1. Otwarcie rachunku płatniczego
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku płatniczego
bez opłat
3. Wpłata i wypłata gotówki z rachunku
bez opłat
4. Użytkowanie bankowości elektronicznej - internetowej Systemu eBankNet
bez opłat
5. Opłata za przelew Elixir w zł. realizowany w bankowości internetowej eBankNet
bez opłat
6. Opłata za zlecenie stałe realizowane w bankowości internetowej eBankNet
bez opłat
7. Opłata za każdego wysłanego sms-a w usłudze Powiadamianie SMS (SMSBankNet)
0,50 zł/sztuka
8. Opłata miesięczna za posiadanie karty
bez opłat – pod warunkiem zrealizowania przez Klienta i rozliczenia przez
Bank w danym m-cu transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 100zł
debetowej VISA (obsługę karty) - od
– gdy warunek nie zostanie spełniony Bank pobierze opłatę zgodnie
każdej wydanej karty
z Rozdziałem VI a)

Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-8 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału V, VI, VII, IX i X.
V f ROR w złotych pn. „DARMOWE KONTO” - rachunek dla osób zatrudnionych w jednostkach
sektora finansów publicznych, działających w oparciu o ustawę z 27.08.2009r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
1. Otwarcie rachunku płatniczego
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku płatniczego
bez opłat
3. Wpłata i wypłata gotówki z rachunku
bez opłat
4. Użytkowanie bankowości elektronicznej - internetowej Systemu eBankNet
bez opłat
5. Opłata za przelew Elixir w zł. realizowany w bankowości internetowej eBankNet
bez opłat
6. Opłata za zlecenie stałe realizowane w bankowości internetowej eBankNet
bez opłat
7. Opłata za przelew Elixir w zł realizowany papierowo z rachunku
0,99 zł/sztuka
8. Opłata miesięczna za posiadanie karty
bez opłat – pod warunkiem zrealizowania przez Klienta i rozliczenia przez Bank
w danym m-cu transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 100zł – gdy warunek
debetowej VISA (obsługę karty) - od
nie zostanie spełniony Bank pobierze opłatę zgodnie z Rozdziałem VI a)
każdej wydanej karty
Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-8 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału V, VI, VII, IX i X.
Dla osób przenoszących rachunek z innego banku z zadłużeniem – Bank może zwiększyć maksymalną kwotę
limitu kredytu odnawialnego o 10% (przy założeniu posiadania zdolności kredytowej).
V g ROR w złotych pn. „DARMOWE KONTO DO KREDYTU” – rachunek dla osób
korzystających z „Kapitalnego Kredytu” i „Ekstra Kredytu” (rachunek prowadzony również po jego spłacie)
i nie posiadających jeszcze w Banku rachunku ROR (tj. dla nowych Klientów)
1. Otwarcie rachunku płatniczego
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku płatniczego
bez opłat
3. Użytkowanie bankowości elektronicznej - internetowej Systemu eBankNet
bez opłat
4. Opłata za przelew Elixir w zł. realizowany w bankowości internetowej eBankNet
bez opłat
5. Opłata za zlecenie stałe realizowane w bankowości internetowej eBankNet
bez opłat
6. Opłata za przelew Elixir w zł realizowany papierowo z rachunku bez potwierdzenia
0,99 zł/sztuka
7. Opłata za zlecenie stałe złożone w Banku dotyczące regulowania rat kapitałowobez opłat
odsetkowych „Kapitalnego Kredytu”
8. Pakiet 3 sztuk sms-ów miesięcznie w usłudze Powiadamianie SMS (SMSBankNet)
bez opłat/ kolejny sms
zgodnie z Rozdziałem X b
9. Wpłata i wypłata gotówki
bez opłat
10. Wydanie pierwszej karty debetowej VISA
bez opłat
11. Opłata miesięczna za posiadanie karty bez opłat – pod warunkiem zrealizowania przez Klienta i rozliczenia przez Bank
w danym m-cu transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 400zł – gdy
debetowej VISA (obsługę karty) - od
warunek nie zostanie spełniony Bank pobierze opłatę w kwocie 7zł)
każdej wydanej karty
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Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-11 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału V, VI, VII, IX i X.
Dla osób przenoszących rachunek z innego banku z zadłużeniem – Bank może zwiększyć maksymalną kwotę
limitu kredytu odnawialnego o 30% (przy założeniu posiadania zdolności kredytowej).

V h ROR w złotych pn. „ATRAKCYJNE KONTO”
1. Otwarcie rachunku płatniczego
2. Prowadzenie rachunku płatniczego

bez opłat
bez opłat
– pod warunkiem posiadania aktywnej karty debetowej do rachunku,
w przeciwnym razie opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 6,80zł/miesięcznie

3. Użytkowanie bankowości elektronicznej - internetowej Systemu eBankNet
bez opłat
4. Opłata za przelew krajowy Elixir w złotych realizowany w bankowości
bez opłat
internetowej eBankNet
5. Opłata za zlecenie stałe (utworzenia, realizacja, zmiana, odwołanie) wykonane w
bez opłat
bankowości internetowej eBankNet
6. Wydanie karty debetowej (od każdej wydanej karty)
bez opłat
7. Opłata miesięczna za posiadanie karty
bez opłat
– pod warunkiem zrealizowania przez Klienta i rozliczenia przez Bank
debetowej (obsługę karty) - od każdej
w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą (każdą z wydanych kart)
wydanej karty
na kwotę min. 300,00zł – gdy ten warunek nie zostanie spełniony Bank
pobierze opłatę w kwocie 6,80zł/miesięcznie

Dla osób przenoszących rachunek z innego banku z zadłużeniem – Bank może zwiększyć maksymalną kwotę
limitu kredytu odnawialnego o 30% (przy założeniu posiadania zdolności kredytowej).
Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-7 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału V, VI, VII, IX i X.

V i ROR w złotych pn. „WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS” (otwierany do 31.10.2019 r.)
- rachunek skierowany jest do osób, które łącznie spełnią poniższe warunki:
1) posiadają uprawnienia do otrzymania świadczenia emerytalnego lub rentowego z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS),
2) nie były posiadaczami ani współposiadaczami żadnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego
w Banku (nowy Klient).
1. Otwarcie rachunku płatniczego
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku płatniczego
1,00 zł / miesięcznie
3. Dostęp / Użytkowanie bankowości elektronicznej - internetowej Systemu
bez opłat
eBankNet
4. Wydanie / wznowienie karty debetowej (nie dotyczy naklejki zbliżeniowej)
bez opłat
5. Posiadanie / użytkowanie karty debetowej (nie dotyczy naklejki zbliżeniowej)
bez opłat
6. Ubezpieczenie Assistance dobrowolne:
- przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej
bez opłat
- od 13 miesiąca ochrony ubezpieczeniowej
0,60 zł / miesięcznie
7. Przesłanie do ZUS dyspozycji posiadacza przekazywania świadczenia ZUS
na „WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS” w Banku:
bez opłat
- w formie elektronicznej
wg
aktualnego
cennika
- w formie papierowej pocztą
Poczty Polskiej S.A.

Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-7 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału V, VI, VII, IX i X.

V j Podstawowy Rachunek Płatniczy w złotych pn. „KONTO PRZYJAZNE”
- rachunek płatniczy jest przeznaczony dla Klientów indywidualnych nie mających innego rachunku płatniczego
w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych na terenie Polski. Rachunek nie jest oferowany małoletnim do 13 roku życia i
osobom całkowicie ubezwłasnowolnionym. W rachunku nie można skorzystać z kredytu odnawialnego w
rachunku płatniczym (oszczędnościowo-rozliczeniowym).
1. Otwarcie rachunku płatniczego
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku płatniczego
bez opłat
3. Realizacja przelewu - Polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu w złotych na rachunek w innym
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banku w Polsce (w tym przelew do ZUS i US) lub zlecenia stałego w systemie Elixir, Polecenia zapłaty,
polecenia przelewu SEPA wyłącznie na rachunek prowadzony w Polsce, polecenie przelewu w walucie obcej
(polecenie wypłaty) - przelew walutowy w Polsce w walutach innych niż złote i Euro:
3.1 Realizacja 5-ciu pierwszych przelewów (wymienionych w pkt. 3) w miesiącu
bez opłat
3.2 Realizacja 6-go i kolejnych przelewów (wymienionych w pkt. 3) w miesiącu:
3.2.1 Dyspozycja realizacji przelewu (w tym przelewu do ZUS i US) lub zlecenia
2,50 zł/szt.
stałego złożone w placówce Banku
3.2.2 Dyspozycja realizacji przelewu (w tym przelewu do ZUS i US) lub zlecenia
1,00 zł/szt.
stałego złożona w Systemie eBankNet
3.2.3 Dyspozycja realizacji Polecenia zapłaty
3,50 zł/szt.
3.2.4 Dyspozycja realizacji polecenia przelewu SEPA w trybie standardowym:
a) złożona w placówce Banku:
aa) do banku krajowego
15,00 zł/szt.
ab) do banku zagranicznego
2,50 zł/szt.
b) złożona w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet:
ba) do banku krajowego
15,00 zł/szt.
bb) do banku zagranicznego
1,00 zł/szt.
3.2.5 Dyspozycja polecenie przelewu w walucie obcej / polecenie wypłaty w trybie
0,30% od kwoty
standardowym
min. 40zł max 400zł
4. Karta debetowa VISA payWave Podstawowy rachunek płatniczy:
4.1 Wydanie / wznowienia karty
bez opłat
4.2 Opłata miesięczna za obsługę karty debetowej (posiadanie karty) – od każdej
bez opłat
wydanej do rachunku
4.3 Krajowa / zagraniczna transakcja płatnicza, w tym transgraniczna transakcja
bez opłat
płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych*
4.4. Wypłata gotówki:
4.4.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych oraz
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami
bez opłat
(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)

4.4.2 w innych bankomatach w kraju:
4.4.2.1 Realizacja 5-ciu pierwszych wypłat w miesiącu
4.4.2.2 Realizacja 6-go i kolejnych wypłat w miesiącu
4.5. zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego w walucie EUR
4.6. zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego w walucie obcej, innej niż EUR
4.7. Wpłata gotówki we wpłatomatach Banku
5. Wpłata / Wypłata gotówki w placówce Banku

bez opłat
3,00% min. 6,00 zł
3,00% min. 6,00 zł*
3,00% min. 10,00 zł*
bez opłat
bez opłat

* - brak możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych kartą Visa payWave Podstawowy rachunek płatniczy poza krajami
należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-5 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału V, VI, VII, IX i X.

V k ROR w złotych pn. „SOLIDARNI Z UKRAINĄ” – rachunek dla uchodźców (obywateli) z Ukrainy, którzy
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi
na terytorium tego państwa

1. Otwarcie rachunku płatniczego
bez opłat do 31.08.2023r.
2. Prowadzenie rachunku płatniczego
bez opłat do 31.08.2023r.
3. Wydanie karty debetowej
bez opłat do 31.08.2023r.
4. Posiadanie / użytkowanie karty debetowej
bez opłat do 31.08.2023r.
5. Przelew Elixir z złotych
bez opłat do 31.08.2023r.
6. Przelew środków na rachunki bankowe prowadzone w Ukrainie (opcja kosztowa SHA) bez opłat do 31.08.2023r.
Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-5 od 01.09.2023 r. Bank będzie pobierał zgodnie z zapisami
Rozdziału V Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy dla osób fizycznych (ROR)
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Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-6 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału V, VI, VII, IX i X.

VI KARTY PŁATNICZE
KLIENCI INDYWIDUALNI
VI „a” KARTA PŁATNICZA w złotych
VISA Classic Debetowa, VISA payWave, MasterCard PayPass
1. Wydanie karty
2. Wznowienie karty
3. Wydanie duplikatu karty
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty (obsługa karty debetowej) – od każdej
karty wydanej do rachunku

Stawka obowiązująca
podstawowa

min

Max

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
3,50 zł

Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca od złożenia wniosku o kartę

5. Krajowa transakcja płatnicza, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (Płatność kartą w punktach
handlowo-usługowych w kraju)
6. Zagraniczna transakcja płatnicza , w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (Płatność kartą w punktach
handlowo-usługowych za granicą)
7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
8. Wypłata gotówki:
a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych oraz
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami

bez opłat

bez opłat
bez opłat

-

bez opłat

(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)

b) w innych bankomatach w kraju
3,00 %
c) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru 3,00 %
Gospodarczego w walucie EUR
d) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru 3,00 %
Gospodarczego w walucie obcej, innej niż EUR, oraz poza EOG
e) w punkach akceptujących kartę w kraju
3,00 %
f) w punkach akceptujących kartę za granicą
3,00 %
g) w placówkach Poczty Polskiej
3,00 %
9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków na rachunku w bankomacie
bez opłat

6,00 zł
6,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę)

10. Rozpatrzenie reklamacji
11. Zastrzeżenie karty, Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
12. Zmiana danych Użytkownika karty
13. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Użytkownika
14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
15. Usługa Cash back / Płać kartą i wypłacaj
16. Wpłata gotówki we wpłatomatach Banku
VI „b”

Naklejka zbliżeniowa VISA payWave

1. Wydanie naklejki zbliżeniowej
2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej
3. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej na wniosek Klienta
4. Wydanie naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej na wniosek Klienta
5. Użytkowanie naklejki zbliżeniowej
6. Transakcje bezgotówkowe

bez opłat
bez opłat
3,00 zł
8,00 zł
1000,00 zł
3,00 zł
bez opłat
Tryb
pobierania
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie

Stawka
bez opłat
bez opłat
15,00 zł
15,00 zł
2,50 zł

W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta od transakcji
rachunku bankowego do którego została wydana naklejka, pobierana jest dodatkowa
prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy zastosowaniu kursu własnego VISA.

bez opłat

7. Powtórne wygenerowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta

10,00 zł

jednorazowo
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8. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN na wniosek Użytkownika
9. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej
10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej
11. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej
VI „c” KARTA PŁATNICZA w EURO
Visa EURO
1. Wydanie karty
2. Wznowienie karty
3. Wydanie duplikatu karty
4. Opłata miesięczna za obsługę karty – od każdej karty

Tryb
pobierania
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

miesięcznie

jednorazowo bez opłat
jednorazowo bez opłat
jednorazowo bez opłat
jednorazowo bez opłat
Stawka obowiązująca
podstawowa

min.

Max

bez opłat
bez opłat
25,00 zł
5,00 zł

-

-

bez opłat

-

-

Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca od złożenia wniosku o kartę

5. Transakcje bezgotówkowe (Krajowa / zagraniczna transakcja
płatnicza, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności bezgotówkowych)

od transakcji

Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych dokonanych poza granicami kraju pobierana jest
dodatkowa prowizja Banku, przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3%, w przypadku transakcji dokonywanych w
walutach innych niż waluta rachunku bankowego i złotych.

6. Transakcje gotówkowe:
Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa
prowizja Banku, przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3%, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych
niż waluta rachunku bankowego i złotych.

a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach
krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami
(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)

od transakcji

od transakcji
b) w innych bankomatach w kraju,
c) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach od transakcji
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie EUR
d) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach od transakcji
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie obcej, innej
niż EUR, oraz poza EOG
od transakcji
e) w punktach akceptujących kartę w kraju,
od transakcji
f) w punktach akceptujących kartę za granicą,
od transakcji
g) w placówkach Poczty Polskiej.
7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków na rachunku w
od transakcji
bankomacie. (Usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę)
jednorazowo
8. Zastrzeżenie karty.
od operacji
9. Rozpatrzenie reklamacji.
od zmiany
10. Zmiana danych Użytkownika karty.
od operacji
11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
od operacji
12. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty.
KLIENCI INSTYTUCJONALNI
Tryb
VI a KARTA PŁATNICZA w złotych
pobierania
Visa Business Debetowa, MasterCard Business PayPass
jednorazowo
1. Wydanie nowej karty do rachunku.
jednorazowo
2. Wznowienie karty do rachunku.
jednorazowo
3. Wydanie duplikatu karty do rachunku.
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej
miesięcznie
do rachunku

bez opłat
3,00%

-

-

7,00 zł

-

3,00%

7,00 zł

3,00%

12,00 zł

3,00%
3,00%
3,00%

12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł

-

bez opłat

-

-

bez opłat
bez opłat
bez opłat
12,00 zł
bez opłat

-

-

Stawka obowiązująca
podstawowa

min.

Max

30,00 zł
bez opłat
15,00 zł

-

-

3,50 zł

-

-

bez opłat

-

-

-

-

Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca od złożenia wniosku o kartę

5. Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych w
kraju i za granicą.
6. Transakcje gotówkowe:
a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach
krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami

od transakcji
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(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)

b) w innych bankomatach w kraju,
c) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie EUR
d) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie obcej, innej
niż EUR, oraz poza EOG
e) w punktach akceptujących kartę w kraju
f) w punktach akceptujących kartę za granicą
g) w placówkach Poczty Polskiej
7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków na rachunku w
bankomacie. (Usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę)
8. Zastrzeżenie karty.
9. Rozpatrzenie reklamacji.
10. Opłata za zmianę kodu PIN
(Usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę)

11. Zmiana danych Użytkownika karty.
12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.
14. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty.
15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty.
16. Usługa Cash back / Płać kartą i wypłacaj
VI b KARTA PŁATNICZA w EURO
Visa Business EURO
1. Wydanie nowej karty do rachunku.
2. Wznowienie karty do rachunku.
3. Wydanie duplikatu karty do rachunku.
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej
do rachunku

od transakcji
od transakcji

bez opłat
3,00%

6,00 zł

od transakcji

3,00%

6,00 zł

od transakcji

3,00%

10,00 zł

-

od transakcji

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
bez opłat

-

jednorazowo
od operacji

bez opłat
bez opłat

od transakcji

bez opłat

-

od zmiany
od operacji
jednorazowo
jednorazowo
od operacji
od operacji
Tryb
pobierania

3,00 zł
8,00 zł
1000,00 zł
1500,00 zł
bez opłat
3,00 zł
Stawka obowiązująca
podstawowa

min.

Max

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

bez opłat
bez opłat
25,00 zł

-

-

-

-

-

-

od transakcji
od transakcji
od transakcji

miesięcznie

3,00%
3,00%
3,00%

-

7,00 zł

Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca od złożenia wniosku o kartę

5. Transakcje bezgotówkowe.

od transakcji

bez opłat

Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju
pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3%, w przypadku transakcji
dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i złotych.

6. Transakcje gotówkowe:
a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach
krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami

-

-

od transakcji

bez opłat
3,00%

7,00 zł

-

od transakcji

3,00%

7,00 zł

od transakcji

3,00%

12,00 zł

od transakcji
od transakcji
od transakcji

3,00%
3,00%
3,00%

12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł

-

od transakcji

bez opłat

-

-

jednorazowo
od operacji
od zmiany

bez opłat
bez opłat
bez opłat

-

-

(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)

od transakcji

b) w innych bankomatach w kraju,
c) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie EUR
d) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie obcej, innej
niż EUR, oraz poza EOG
e) w punktach akceptujących kartę w kraju,
f) w punktach akceptujących kartę za granicą,
g) w placówkach Poczty Polskiej.
7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków na rachunku w
bankomacie. (Usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę)
8. Zastrzeżenie karty.
9. Rozpatrzenie reklamacji.
10. Zmiana danych Użytkownika karty.
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11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
12. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty.

od operacji
od operacji

12,00 zł
bez opłat

-

-

VII INNE USŁUGI BANKOWE
1. Przechowywanie w depozycie bankowym:
- papierów wartościowych
- książeczek oszczędnościowych
- duplikatów kluczy
- inne

20,00 zł miesięcznie
20,00 zł miesięcznie
20,00 zł miesięcznie
20,00 zł miesięcznie

Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu np.: instytucje wymiaru
sprawiedliwości, urzędy celne, zabezpieczenie kredytu.

2. Za przeliczanie i zamianę banknotów, bilonu na inne nominały (powyżej 20 szt.)
3. Za sporządzanie odpisu dokumentów z potwierdzeniem za zgodność (np. Umowy)
4. Obsługa bankowa PKZP, komitetów społecznych, organizacji charytatywnych non
profit
5. Inne nietypowe usługi wg oceny pracochłonności
6. Za przyjęcie zgłoszenia zastrzeżenia dowodu osobistego w Systemie Dokumenty
Zastrzeżone:
- od klientów posiadających rachunek w Banku
- od pozostałych klientów
7. Za odwołanie zgłoszenia zastrzeżenia dowodu osobistego w Systemie Dokumenty
Zastrzeżone:
- od klientów posiadających rachunek w Banku
- od pozostałych klientów
8. Poszukiwanie rachunków bankowych określonego Klienta oraz przygotowanie,
sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową:
a) organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. - Prawa Bankowego
(opłaty nie pobiera się od organów i instytucji wymienionych w art. 110 Prawa Bankowego);
b) komornikom sądowym oraz organom skarbowym;
c) spadkobiercom, dysponującym postanowieniem sądowym o nabyciu spadku
po osobie, na której nazwisko poszukuje się.
9. Udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową bankom i instytucjom
wymienionym w art.105 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawa Bankowego
(dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności)

0,5% min. 10,00 zł
5,00 zł/strona
bez opłat
od 10,00 do 150,00 zł
20,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
40,00 zł
15,00 zł + należny podatek
VAT - za informację
15,00 zł + należny podatek
VAT - za informację
15,00 zł + należny podatek
VAT - za informację
70,00 zł + należny podatek
VAT lub na zasadach

wzajemności

10. Opłata za złożenie w Banku wniosku o udzielenie osobie, która uzyskała tytuł
prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o rachunkach
60,00 zł
(w
tym
należny
podatek VAT)
zmarłego w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
na terenie Polski.
11. Opłata za złożenie w Banku wniosku osobie poszukującej własnych rachunków,
60,00 zł
zbiorczej informacji o jej rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach (w tym należny podatek VAT)
oszczędnościowo-kredytowych na terenie Polski.
12. Opłata za złożenie w Banku wniosku podmiotowi uprawnionemu, zbiorczej
60,00 zł
informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach (w tym należny podatek VAT)
oszczędnościowo-kredytowych na terenie Polski.
13. Realizacja czynności związanych z przenoszeniem rachunku płatniczego:
13.1 Przekazanie wykazu zleceń stałych, zgód na polecenie zapłaty, informacji o
przychodzących poleceniach przelewu oraz poleceniach zapłaty
bez opłat
Uwaga: Wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz udzielonych przez
dłużnika zgodach na realizację poleceń zapłaty, o ile są dostępne, a także dostępne informacje o
regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach
zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających
dzień poinformowania przez klienta o zamiarze otwarcia rachunku w państwie członkowskim.

13.2 Przekazanie środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym
13.3. Zamknięcie rachunku płatniczego
14. Zestawienie opłat dla rachunku płatniczego

bez opłat
bez opłat
bez opłat
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15. Udzielanie informacji Komornikom Sądowym dotyczących stanu majątkowego za każdą informację opłata
wg maksymalnej stawki
dłużnika, lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz
określonej w
danych adresowych
Rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości wydanego
na podstawie art. 14 ust. 6
ustawy z dnia 28.02.2018 r.
o kosztach komorniczych
+ należny podatek VAT

Uwaga: Faktura wystawiana przez Bank zbiorczo na koniec miesiąca

16. Dojazd pracownika Banku do Posiadacza rachunku, na jego wniosek w celu
wykonania czynności związanej z rachunkiem (np. złożeniem wniosku o kartę,
udzielenie pełnomocnictwa, itp.).
17. Opłata za udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru
PESEL przez właściwą Gminę, w przypadku niepowiadomienia Banku przez
Posiadacza rachunku o zmianie danych osobowych i adresowych ujawnionych w
Umowie.

50,00 zł
opłata wg kosztów
rzeczywistych (31 zł)
+ opłata za list wg
aktualnego cennika Poczty
Polskiej S.A.

VIII SKUP I SPRZEDAŻ WALUT
1. Prowizja od kwoty transakcji

1%

IX OBRÓT DEWIZOWY
KLIENCI INSTYTUCJONALNI
RACHUNEK BIĘŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH
WYMIENIALNYCH
1. Otwarcie rachunku walutowego w EUR lub w USD
2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia minimalnej wpłaty
3. Prowadzenie rachunku walutowego w EUR lub w USD, za każdy rozpoczęty
miesiąc.

Stawka obowiązująca
podstawowa
min. max.
10,00 zł
10,00 zł
20,00 zł

Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został
otwarty, oraz w przypadku gdy brak jest operacji księgowych na rachunku w ciągu miesiąca.

4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych:
a) w kasie Banku
0,20% od

10 zł

1000 zł

kwoty wpłaty

b) w innym banku krajowym

Prowizja pobierana jest w
wysokości obowiązującej przy
sprzedaży przekazów w obrocie
dewizowym (podrozdział „Przekazy
w obrocie dewizowym”).

5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana (w walucie obcej lub w złotych) w kasie Banku:
0,13% od
a) do kwoty maksymalnej wypłaty gotówkowej w placówce Banku w danym
10 zł 1000 zł
kwoty
wypłaty
dniu;
0,15% od
b) awizowana;
20 zł 2000 zł
kwoty wypłaty

0,20% od
c) nieawizowana, powyżej kwoty maksymalnej jednorazowej wypłaty
50 zł 2000 zł
kwoty
wypłaty
gotówkowej w placówce Banku,
5. 1 Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata
0,50% kwoty 100 zł 2000zł
pobierana z rachunku Klienta następnego dnia po wyznaczonym przez
Klienta terminie odbioru gotówki.
6. Realizacja przelewu na rachunek:
6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku,
2,50 zł
6.2. złotowy prowadzony w innym banku krajowym
5,00 zł
6.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym - prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży
przekazów w obrocie dewizowym podrozdział „Przekazy w obrocie dewizowym”.

7. Wyciąg z rachunku bankowego:
7.1. odbierany w Banku,
7.2. wysyłany przez Bank pocztą (na terenie kraju) – za każdą przesyłkę:

bez opłat
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a) listem zwykłym,
5,00 zł
b) listem poleconym,
10,00 zł
7.3. wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju:
a) listem zwykłym,
8,00 zł
b) listem poleconym,
15,00 zł
7.4. sporządzany specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku – za wyciąg
10,00 zł
8. Likwidacja rachunku
bez opłat
1% od kwoty 30 zł za 200zł za
9. Za przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ
przelewu
przelew przelew
egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym.
Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-9 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału II, VII i X.
Stawka obowiązująca
RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH
podstawowa
min.
max.
WYMIENIALNYCH
1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej w EUR lub w USD
bez opłat
2. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty terminowej walutowej –
w walucie lub w złotych:
bez opłat
a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty,
0,10% od kwoty 50,00 zł
b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata
pobierana z rachunku Klienta następnego dnia po wyznaczonym przez
200,00 zł
Klienta terminie odbioru gotówki lub w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty.
3. Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek:
3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku,
bez opłat
3.2. złotowy prowadzony w innym banku:
5,00 zł
3.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym - prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży
przekazów w obrocie dewizowym podrozdział „Przekazy w obrocie dewizowym”.

4. Likwidacja rachunku terminowego walutowego.
5. Za przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ
egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym.

bez opłat
1% od kwoty
przelewu

30 zł za 200zł za
przelew przelew

Stawka obowiązująca
PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM
podstawowa
min.
max.
(przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej)
1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych:
1.1. z banku krajowego (w tym SEPA)
15,00 zł
1.2. z banku zagranicznego w ramach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) w walucie Euro (w tym SEPA z EOG)
bez opłat
1.3. z banku zagranicznego w ramach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) w walucie innej niż EUR
0,10%
20,00 zł 100,00 zł
1.4. z banku zagranicznego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG)
0,10%
20,00 zł 100,00 zł
2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata pobierana
0,20 %
25,00 zł 100,00 zł
ze zwracanej kwoty).
3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie
100,00 zł +
koszty
banków
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta.
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

trzecich

4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie standardowym:
4.1. Polecenie przelewu SEPA (w ramach z EOG):
1) złożone w placówce Banku:
a) do banku krajowego
15,00 zł
b) do banku zagranicznego
5,00 zł
2) złożone w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet:
a) do banku krajowego
15,00 zł
b) do banku zagranicznego
0,50 zł
4.2. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banku krajowego) /
Polecenie wypłaty (SEPA z poza EOG):

-

-

-

-

(niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w pkt 8 w przypadku opcji kosztowej „OUR”)
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1) złożone w placówce Banku
2) złożone w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet
4.3. Polecenie przelewu TARGET / SWIFT w EUR w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):

0,30%
0,30%

40,00 zł
40,00 zł

400,00 zł
400,00 zł

-

-

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

65,00 zł
1) złożone w placówce Banku
40,00 zł
2) złożone w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet
5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym:
Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt 5.1. pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 4.

5.1. W EUR, USD, PLN i GBP w trybie expresowym
150,00 zł
100,00 zł +
6. Zmiany/korekty/odwołania do zrealizowanego przekazu w obrocie
koszty banków
dewizowym, wykonane na zlecenie klienta.
trzecich
7. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie
10,00 zł
przekazu w obrocie dewizowym
8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z „góry” od przekazów w obrocie dewizowym:
Uwaga: do przeliczenia wartości 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 do 5.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie
wymienialnej
8.2. Przy kwotach powyżej 5.000 EUR do 50.000 EUR włącznie lub ich
równowartości w innej walucie wymienialnej
8.3. Przy kwotach powyżej 50.000 EUR lub jej równowartości w innej
walucie wymienialnej
9. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym z wpływów bieżących z
rachunku walutowego
10. Wpłata kasowa waluty na realizację przekazów w obrocie dewizowym
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej przy sprzedaży przekazów w
obrocie dewizowym

11. Reklamacja

90,00 zł
100,00 zł
120,00 zł
0,17%
od kwoty

100zł/szt.

500zł/szt.

40,00 zł
100,00 zł +
koszty banków
trzecich

12. Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w 15,00 zł
innej walucie niż waluta rachunku, dotyczy zarówno skupu jak i
sprzedaży przekazów w obrocie dewizowym)
Stawka obowiązująca
INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH i/lub FINANSOWYCH
w obrocie dewizowym
podstawowa
min.
max.
Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla

1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych
2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko)
3. Zmiana instrukcji inkasowej
4. Zwrot dokumentów niezapłaconych
5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie
wskazanego przez podawcę inkasa)
6. Odmowa zapłaty inkasa
- opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub 4
7. Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank
8. Przygotowanie weksla własnego (sola)
9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego
10. Oddanie weksla do protestu
11. Awal na wekslu
12. Przechowywanie weksli
13. Nadanie komunikatu SWIFT
AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - OBCA (EXPORT)

0,20%
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł

100,00 zł

400,00 zł

50,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
150,00 zł
+ koszty
notarialne

od 0,50% 100,00 zł
- 3,00%
70,00 zł
10,00 zł
Stawka obowiązująca
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podstawowa

1. Awizowanie beneficjentowi treści telegraficznego preawizu otwarcia
akredytywy obcej
2. Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez
dodania potwierdzenia - od kwoty akredytywy
3. Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej – od kwoty / salda
akredytywy kwoty za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności
zobowiązania
4. Podwyższenie kwoty akredytywy – od kwoty podwyższenia:
a) niepotwierdzonej (awizowanej beneficjentowi bez potwierdzenia)
b) potwierdzonej - za każdy rozpoczęty lub pełny 3-miesięczny okres
ważności akredytywy
5. Przedłużenie terminu ważności akredytywy – od salda akredytywy
z uwzględnieniem tolerancji kwoty:
a) niepotwierdzonej
b) potwierdzonej - za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności
licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już
pobrano
6. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5).
Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej,
jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano

min.

max.

0,15%

180,00 zł

700,00 zł

0,25%

230,00 zł

0,15 %

180,00 zł

0,25%

400,00 zł

0,15%

180,00 zł

0,25%

230,00 zł

150,00 zł

700,00 zł

700,00 zł

180,00 zł

Uwaga: w przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian w treści akredytywy, pobiera
się prowizję jedną-najwyższą

7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy - od kwoty dokumentów
8. Negocjacja dokumentów, płatność z akredytywy – od kwoty
prezentowanych dokumentów:
a) akredytywa niepotwierdzona
b) akredytywa potwierdzona
9. Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy
obcej – opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta
akredytywy z kwoty akredytywy

0,15%

130,00 zł

0,20%
0,25%

180,00 zł
330,00 zł

330,00 zł

koszty
rzeczywiste
banku
zagranicznego

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8

10. Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów:
Uwaga: prowizję pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8

a) akredytywa niepotwierdzona
b) akredytywa potwierdzona - za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres
odroczenia licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego
do dnia płatności
11. Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta - od kwoty
przeniesienia

0,15%

180,00 zł

0,25%

250,00 zł

0,20%

200,00 zł

700,00 zł

Uwaga: prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej

12. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych
13. Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy
Uwaga: prowizji nie pobiera się jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi do70 zł

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - WŁASNA (IMPORT)
1. Otwarcie akredytywy własnej – za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres
jej ważności, z uwzględnieniem tolerancji kwoty.

80,00 zł
180,00 zł
Stawka obowiązująca
podstawowa

min.

0,20%

230,00 zł

80,00 zł
0,20%

230,00 zł

0,20%

200,00 zł

max.

Uwaga: prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności.

2. Preawiz otwarcia akredytywy.
3. Podwyższenie kwoty akredytywy – od kwoty podwyższenia, za każdy
rozpoczęty 3-miesięczny okres 0,20%ważności akredytywy.
4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy – od salda akredytywy, za
każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego
po upływie okresu, za który prowizję już pobrano.
5. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4).
Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera

100,00 zł
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się ono w okresie, za który prowizję już pobrano.
Uwaga: w przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian w treści akredytywy, pobiera
się prowizję jedną – najwyższą.

6. Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy – od kwoty
dokumentów.
7. Odroczenie płatności w ramach akredytywy – od kwoty dokumentów, za
każdy rozpoczęty miesiąc licząc od daty wydania dokumentów do dnia
dokonania płatności.

0,25%

150,00 zł

0,20%

200,00 zł

Uwaga: prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów niezależnie od prowizji pobranej
zgodnie z pkt. 6.

8. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych.
9. Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta.
10. Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na
polecenie zleceniodawcy.
11. Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej
akredytywy

80,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
180,00 zł

Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi do 70zł

KLIENCI INDYWIDUALNI
Stawka
RACHUNEK OSZCZĘNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE
obowiązująca
W WALUCIE WYMIENIALNEJ
1. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie w EUR lub w USD
bez opłat
2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie bez wniesienia minimalnej wpłaty
bez opłat
3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie w EUR lub w USD
5,00 zł
(opłata pobierana jeżeli wystąpiły obroty na rachunku w danym miesiącu)
4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych
prowadzony:
bez opłat
a) w Banku,
b) w innym banku krajowym - prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży przekazów w obrocie
dewizowym podrozdział „Przekazy w obrocie dewizowym”

5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – dokonana w walucie obcej lub w złotych w
bez opłat
kasie Banku
6. Realizacja przelewu na rachunek:
6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku
2,50 zł
6.2. złotowy w innym banku krajowym
5,00 zł
6.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym- prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży
przekazów w obrocie dewizowym podrozdział „Przekazy w obrocie dewizowym”

7. Wyciąg z rachunku bankowego:
7.1. odbierany w Banku
bez opłat
7.2. Wysłanie wyciągu:
a) po każdej zmianie salda
6,00 zł
b) raz w miesiącu:
- listem zwykłym
bez opłat
- listem poleconym
7,00 zł
7.3. wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju – za każdą przesyłkę:
7,00 zł
a) listem zwykłym,
12,00 zł
b) listem poleconym
7.4. sporządzany specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku
5,00 zł
8. Likwidacja rachunku walutowego
bez opłat
9. Za przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu
15 zł
za przelew
egzekucyjnym
Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-9 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału V, VII i X.
Stawka
RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ
obowiązująca
W WALUCIE WYMIENIALNEJ
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1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w EUR lub w USD
bez opłat
2. Wypłata gotówkowa z rachunku likwidowanej terminowej lokaty oszczędnościowej
walutowej – w walucie lub w złotych,
bez opłat
a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie – opłata pobierana
w dniu dokonania wypłaty,
50,00 zł
b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z rachunku
Klienta następnego dnia po wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki lub w
200,00 zł
dniu rzeczywistej likwidacji lokaty.
3. Realizacja przelewu na rachunek:
3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku,
bez opłat
3.2. złotowy w innym banku krajowym,
5,00 zł
3.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym - prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży
przekazów w obrocie dewizowym podrozdział „Przekazy w obrocie dewizowym”

4. Za przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu
15 zł
za przelew
egzekucyjnym
Stawka obowiązująca
PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM
podstawowa
min.
max.
(przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej)
1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych:
1.1. z banku krajowego (w tym SEPA)
15,00 zł
1.2. z banku zagranicznego w ramach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) w walucie EUR (w tym SEPA)
bez opłat
1.3. z banku zagranicznego w ramach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) w walucie innej niż EUR
0,10%
20,00 zł 100,00 zł
1.4. z banku zagranicznego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG)
0,10%
20,00 zł 100,00 zł
2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata pobierana
0,20 %
25,00 zł 100,00 zł
ze zwracanej kwoty).
3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie
100,00 zł +
koszty banków
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta.
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

trzecich

4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie standardowym:
4.1. Polecenie przelewu SEPA:
1) złożone w placówce Banku:
a) do banku krajowego
15,00 zł
b) do banku zagranicznego
5,00 zł
ba) dla rachunku pn. „Darmowe Konto” i „Darmowe konto do kredytu”
0,99 zł
2) złożone w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet:
a) do banku krajowego
15,00 zł
b) do banku zagranicznego
1,00 zł
ba) dla rachunku pn. „Świadczenie stałe – wygoda i komfort”,
„Rachunek OSP”, „Darmowe Konto”, „Darmowe konto do kredytu” i bez opłat
„Atrakcyjne konto”
bb) dla rachunku pn. „Portfel”

-

-

-

-

-

-

0,50 zł

-

-

0,30 %
0,30 %

40,00 zł
40,00 zł

400,00 zł
400,00 zł

-

-

4.2. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banku krajowego) /
Polecenie wypłaty:
(niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w pkt 8 w przypadku opcji kosztowej „OUR”)

1) złożone w placówce Banku
2) złożone w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet
4.3. Polecenie przelewu TARGET / SWIFT w EUR w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):
(niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w pkt 8 w przypadku opcji kosztowej „OUR”)

30,00 zł
1) złożone w placówce Banku
30,00 zł
2) złożone w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet
5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym:
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Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt 5.1. pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 4.

5.1. W EUR, USD, PLN i GBP w trybie expresowym
6. Zmiany/korekty/odwołania do zrealizowanego przekazu w obrocie
dewizowym, wykonane na zlecenie klienta

150,00 zł
100,00 zł +
koszty banków
trzecich

7. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie
10,00 zł
przekazu w obrocie dewizowym
8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z „góry” od przekazów w obrocie dewizowym:
Uwaga: do przeliczenia wartości 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 do 5.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie
wymienialnej
8.2. Przy kwotach powyżej 5.000 EUR do 50.000 EUR włącznie lub ich
równowartości w innej walucie wymienialnej
8.3. Przy kwotach powyżej 50.000 EUR lub jej równowartości w innej
walucie wymienialnej
9. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym z wpływów bieżących z
rachunku walutowego
10. Wpłata kasowa waluty na realizację przekazów w obrocie dewizowym
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej przy sprzedaży przekazów w
obrocie dewizowym

11. Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego,
dotyczy skupu przekazów dewizowych
12. Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w
innej walucie niż waluta rachunku, dotyczy zarówno skupu jak i
sprzedaży przekazów w obrocie dewizowym)

90,00 zł
100,00 zł
120,00 zł
bez opłat
40,00 zł
15,00 zł

-

-

15,00 zł

-

-

100,00 zł +
koszty banków
trzecich

13. Reklamacja

X BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA (Usługa bankowości elektronicznej)
Klienci instytucjonalni
X a BANKOWOŚĆ INTERNETOWA – System eBankNet / System eCorpoNet
1. Użytkowanie Systemu Internet Bank – eBankNet / Systemu eCorpoNet
2. Opłata za przelew z rachunku rozliczeniowego w ramach Systemu eBankNet lub
Systemu eCorpoNet:
a) do innego banku (ELIXIR) / ZUS /KRUS / US
b) w systemie SORBNET
c) zagraniczny
d) do Banku (wewnętrzny)
3. Opłata za zlecenie stałe realizowane w Systemie eBankNet / Systemie eCorpoNet
4. Opłata za ustalony samodzielnie przez Użytkownika login/Identyfikator Użytkownika
5. Opłata za odblokowanie dostępu do bankowości elektronicznej Systemu eBankNet /
Systemu eCorpoNet
X b USŁUGA SMSBankNet
1. Opłata za aktywację usługi
2. Opłata za każdą wysłaną informację sms w ramach usługi SMSBankNet
3. Opłata za zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze SMSBankNet
4. Opłata za rezygnację z usługi SMSBankNet

Stawka
bez opłat
0,50 zł od przelewu
40,00 zł od przelewu
zgodnie z Rozdziałem
„Przekazy w obrocie
dewizowym”

0,50 zł od przelewu
0,50 zł od przelewu
10,00 zł
5,00 zł
Stawka
bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
3,00 zł

Klienci indywidualni
X a Usługa bankowości elektronicznej - BANKOWOŚĆ INTERNETOWA –
System eBankNet
1. Użytkowanie Systemu eBankNet
2. Opłata za przelew z rachunku bankowego w ramach Systemu eBankNet:
a) do innego banku (ELIXIR) / ZUS / KRUS / US

Stawka
5,00 zł miesięcznie
1,00 zł od przelewu
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30,00 zł od przelewu

b) w systemie SORBNET
c) zagraniczny
d) do Banku (wewnętrzny)
3. Opłata za zlecenie stałe realizowane w Systemie eBankNet
4. Opłata za ustalony samodzielnie przez Użytkownika login/Identyfikator Użytkownika
X b Powiadamianie SMS - (USŁUGA SMSBankNet)
1. Opłata za aktywację usługi
2. Opłata za każdą wysłaną informację sms w ramach usługi SMSBankNet
3. Opłata za zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze SMSBankNet
4. Opłata za rezygnację z usługi SMSBankNet

zgodnie z Rozdziałem
„Przekazy w obrocie
dewizowym”

1,00 zł od przelewu
1,00 zł od przelewu
10,00 zł
Stawka
bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
3,00 zł

XI INKASO DOKUMENTOWE W OBROCIE KRAJOWYM
Inkaso importowe w obrocie krajowym
1. Prowizja za akcept weksla
2. Przechowywanie weksla
3. Prowizja za zapłatę weksla
4. Odmowa zapłaty weksla
5. Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku krajowego
Inkaso exportowe w obrocie krajowym
1. Zmiana instrukcji inkasowej
2. Prowizja za wypłatę z weksla
3. Opłata pocztowa za wysyłkę weksla do innego banku krajowego

Stawka
60,00 zł od transakcji
60,00 zł od transakcji
60,00 zł od transakcji
60,00 zł od transakcji
15,00 zł od transakcji
Stawka
60,00 zł od transakcji
60,00 zł od transakcji
15,00 zł od transakcji

XII USŁUGA BLIK – dla Klientów indywidualnych
Rodzaj usługi (czynności)
Aktywacja Usługi BLIK
Opłata za Usługę BLIK
Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK
Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem
Usługi BLIK
3.2.
Wypłata gotówki w bankomatach:
3.2.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków
krajowych, zgodnie z zawartymi umowami
Lp.
1.
2.
3.
3.1.

(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)

3.2.2. w innych bankomatach w kraju
4.
Zmiana limitu transakcyjnego dla Usługi BLIK

Tryb pobierania
jednorazowo
miesięcznie

Stawka
0,00 zł
0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

od transakcji
od zmiany

0,00 zł
3,00 zł
0,00 zł

Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych:
1. Opłaty i prowizje pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
2) miesięcznie - na koniec miesiąca kalendarzowego;
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
2. 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.
3. 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.
4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
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8.

9.
10.
11.
12.
13.

Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas
(Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent
odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez
pośredniczące banki zagraniczne.
W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej
dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym.
Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy
z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży
produktu/usługi, której dotyczy.
Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów
zawieranych z Bankiem.

Zarząd Międzypowiatowego Banku
Spółdzielczego w Myszkowie
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