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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI
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/tekst jednolity/

STAN OBOWIĄZUJĄCY OD LUTY 2017 ROKU

Definicje oraz zasady pobierania opłat i prowizji
1. Bank Spółdzielczy w Pszczynie pobiera prowizje i opłaty za realizowane usługi i czynności
bankowe zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych w niniejszej taryfie prowizji i opłat.
2. Ilekroć mowa w niniejszej taryfie Bank, należy rozumieć Bank Spółdzielczy w Pszczynie.
3. Ilekroć mowa w niniejszej taryfie Klient, należy rozumieć osoba fizyczna.
4. Na życzenie Posiadacza rachunku Bank może wykonać usługi nie wymienione w Taryfie prowizji
i opłat, a opłatę czy prowizję za realizację usługi ustala Zarząd Banku.
5. Prowizje i opłaty pobierane są w złotych polskich, a kwoty zaokrąglane do groszy, na zasadach
ogólnie obowiązujących z zastrzeżeniem pkt.6.
6. Prowizje i opłaty od kredytów pobierane są w złotych polskich, a kwoty zaokrąglane do pełnych
złotych, na zasadach ogólnie obowiązujących.
7. Prowizje i opłaty Bank pobiera i nalicza:
- w ustalonym przez Bank czasie tj. za czynności bankowe na koniec każdego dnia roboczego za
dany dzień, do końca każdego miesiąca za dany miesiąc, lub
- zgodnie z zawartą umową, lub
- po wykonaniu usługi.
8. W przypadku zamknięcia rachunku płatniczego w trakcie miesiąca prowizje i opłaty związane
z funkcjonowaniem i prowadzeniem rachunku są pobierana w sposób następujący:
- zamknięcie do 10 dnia danego miesiąca włącznie – brak pobierania prowizji za dany miesiąc
- zamknięcie po 10 dniu danego miesiąca – zgodnie z niniejsza taryfą.
9. W przypadku zmiany oferty, zmiany taryfy prowizji i opłat wszelkie prowizje i opłaty należne
Bankowi za czynności i usługi bankowe na podstawie umowy rachunku będą pobierane
z rachunku, z tym zastrzeżeniem, że do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego opłaty i prowizje
będą pobierane według stawek obowiązujących dla rachunku sprzed zmiany oferty lub taryfy,
natomiast począwszy od pierwszego dnia kolejnego cyklu rozliczeniowego według stawek
obowiązujących po zmianie, z zastrzeżeniem zachowania terminu powiadomienia Posiadacza
rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
10. Zmiana Taryfy prowizji i opłat wiąże Klienta, jeśli nie wypowiedział on umowy ani nie zgłosił
sprzeciwu przed wejściem w życie zmian.
11. Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w Taryfie prowizji i opłat, w tym wprowadzenia
nowych opłat lub prowizji, w przypadku :
1) zmiany poziomu inflacji, rozumianą jako zmianę, któregokolwiek ze wskaźników cen towarów
i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w
stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny lub
miesięczny);
2) zmiany stawek opodatkowania lub opłat o charakterze obowiązkowym lub podatkowym,
mające związek ze świadczoną usługą lub produktem bankowym;
3) obowiązku podwyższenia kapitałów Banku, w tym kapitału zakładowego, funduszy własnych,
funduszu rezerwowego, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub zalecenia,
rekomendacji lub decyzji Komisji Nadzoru Finansowego lub innego uprawnionego organu;
4) wprowadzenia nowych usług, które dotychczas nie były świadczone przez Bank lub zmiana,
zgodnie z zasadami określonymi w umowie lub regulaminie, zakresu usług dotychczas
świadczonych.
12. Bank nie pobiera prowizji i opłat od następujących czynności:
a. wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
b. wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów w rachunku kredytowym, spłat innych
zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce,
c. wpłat na cele społeczno – użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których
wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w
podatku dochodowym,
d. wpłat i wypłat na własne rachunki bankowe Klienta, o ile umowa nie stanowi inaczej.
13. Powyższa taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkie osoby fizyczne, dla których Bank
wykonuje usługi bankowe lub prowadzi rachunek. Odmienne postanowienia, aniżeli zawarte w
niniejszej Taryfie mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

CZĘŚĆ I
DOTYCZY POSIADACZY RACHUNKÓW WYCOFANYCH Z OFERTY
ROZDZIAŁ I
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RACHUNEK
ROR NA 100 LAT

RACHUNEK
INTERNETOWY ROR
Z ZYSKIEM

RACHUNEK
SUPER ROR

Prowizja za otwarcie rachunku ROR

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Prowizja za prowadzenie rachunku

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,50 %

1) 0,10% do kwoty
4.999,99zł
2) 0,25% od 5000zł do
24.999,99zł
3) 0,50% od kwoty 25.000 zł

0,25* WIBID 1M
(średnia stawka notowań
WIBID 1M z poprzedniego
miesiąca)

10,00 zł
2,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

3,00 zł
0,30 zł /szt/
5,00 zł

3,00 zł
0,30 zł /szt/
5,00 zł

0,00 zł
0,30 zł /szt/
5,00 zł

0,00 zł
0,75 zł za sztukę
50,00 zł

0,00 zł
0,75 zł za sztukę
50,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
50,00 zł

50,00 zł
10,00 zł

50,00 zł
10,00 zł

50,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
50,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
50,00zł

0,00 zł
0,00 zł
50,00zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

1,00 zł
1,00 zł za sztukę
5,00 zł

1,00 zł
1,00 zł za sztukę
5,00 zł

1,00 zł
1,00 zł za sztukę
5,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

0,00 zł
3,00 zł za sztukę

8,00 zł
9,00 zł za sztukę

0,01% od kwoty
przelewu, nie mniej niż
30zł, nie więcej niż 50zł

0,01% od kwoty przelewu, nie
mniej niż 30zł, nie więcej niż
50 zł

0,01% od kwoty przelewu,
nie mniej niż 30zł, nie
więcej niż 50zł

10,00 zł jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

2,50 zł za sztukę

3,00 zł za sztukę

9,00 zł za sztukę

2,50 zł za sztukę

3,00 zł za sztukę

9,00 zł za sztukę

0,00 zł

0,75 zł za sztukę

0,00 zł

0,00 zł
15,00 zł

5,00 zł
15,00 zł

5,00 zł
15,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3,00 zł miesięcznie
0,25 zł za sztukę
5,00 zł

3,00 zł miesięcznie
0,25 zł za sztukę
5,00 zł

3,00 zł miesięcznie
0,25 zł za sztukę
5,00 zł

- Oprocentowanie zgromadzonych środków na
rachunku.
- Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
w stosunku rocznym.
- Kapitalizacja odsetek w okresach kwartalnych.

System bankowości elektronicznej eBankNet
- założenie użytkownika
- abonament miesięczny
-zablokowanie/odblokowanie/zmiana
Użytkownika
- wygenerowanie listy haseł jednorazowych,
- uzyskanie kodu autoryzującego drogą SMS,
- zmiana numeru telefonu komórkowego
- za zrealizowany przelew z rachunku:
a. na rachunek wewnętrzny
b. na rachunek w obcym Banku
c. przelew w systemie SORBNET
System bankowości elektronicznej eCorponet
• instalacja użytkowników (jednorazowo)
• abonament
• za zrealizowany przelew z rachunku:
- na rachunek wewnętrzny
- na rachunek w obcym Banku
- przelew w systemie SORBNET
Kody autoryzujące zlecenia:
• wygenerowanie listy haseł jednorazowych (1 lista 50 haseł)
• uzyskanie kodu autoryzującego drogą SMS
• autoryzacja za pomocą certyfikatu kwalifikowanego
(Klient uzyskuje podpis elektroniczny we własnym
zakresie)
• zablokowanie/odblokowanie
Użytkownika/Abonenta
• zmiana numeru telefonu komórkowego
Realizacja polecenia zapłaty
- przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji
- realizacja polecenia zapłaty
- cofnięcie polecenia zapłaty
- powiadomienie Klienta o braku środków na pokrycie
realizacji polecenia zapłaty (telefonicznie lub e-mail)
Prowizja od przelewu winien w formie papierowej:
- na rachunek w Banku
- na rachunek w obcym Banku (w tym realizacja
egzekucji z rachunku)
- w systemie SORBNET
Zlecenie stałe:
 złożenie nowego zlecenia stałego w formie
papierowej
- realizacja zlecenia stałego złożonego w Banku na
rachunek wewnętrzny
- realizacja zlecenia stałego na rachunek w obcym
Banku
 realizacja zlecenia stałego złożonego w systemie
bankowości elektronicznej
 cofnięcie zlecenia stałego
 powiadomienie Klienta o braku środków na pokrycie
realizacji zlecenia stałego (telefonicznie lub e-mail)
Wyciąg raz w miesiącu na ostatni dzień miesiąca lub
na żądanie po każdej zmianie salda
Usługa SMS BANKING:
abonament
za wysłany sms
zmiana numeru telefonu

0,00 zł
2,50 zł za sztukę

ROZDZIAŁ II
PROWIZJE I OPŁATY DOTYCZĄCE KARTY VISA CLASSIC DEBETOWA
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rodzaj usług (czynności)
Wydanie nowej karty.
Wznowienie karty.
Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku 1
- jeżeli wartość miesięczna transakcji bezgotówkowych wynosi:
 co najmniej 300,00 zł
1) Rachunek ROR na 100 lat
2) Rachunek internetowy ROR z zyskiem
3) Rachunek „Super ROR”
 mniej niż 300,00 zł
4) Rachunek ROR na 100 lat
5) Rachunek internetowy ROR z zyskiem
6) Rachunek „Super ROR”

Stawka prowizji
0,00 zł
0,00 zł

Wydanie duplikatu.
Płatność kartą:
a) w punktach handlowo – usługowych w kraju,
b) w punktach handlowo – usługowych za granicą,
c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
Wypłata gotówki:
a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków
krajowych zgodnie z zawartymi umowami,
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej
Banku www.bspszczyna.pl
b) w pozostałych bankomatach w kraju
c) w bankomatach za granicą
d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
e) w kasie innego banku w kraju
f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty
g) w placówkach Poczty Polskiej
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
Rozpatrzenie reklamacji.
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres
przez niego wskazany.
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
Zmiana limitów na karcie
Wydanie karty w trybie ekspresowym

20,00 zł

3,00 zł
3,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
3,00 zł
9,00 zł
0,00 zł
9,00 zł
2,00 % min. 10,00 zł
9,00zł
0,00 zł
0,00 zł
5,00 zł za stronę zestawienia
10,00 zł
5,00 zł
50,00 zł

ROZDZIAŁ III
PROWIZJE I OPŁATY DLA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO „LOK”
1.
2.
3.
4.

Otwarcie rachunku oszczędnościowego „LOK”
Prowizja za prowadzenie rachunku oszczędnościowego „LOK”
Wpłaty na rachunek oszczędnościowym „LOK”

50,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Pierwsza wypłata w miesiącu

0,00 zł

5.

Kolejne wypłaty w miesiącu

10,00 zł za każdą wypłatę

6.
7.

Minimalne saldo na rachunku oszczędnościowym „LOK”
Wyciąg miesięczny z konta oszczędnościowego „LOK”

500,00 zł
0,00 zł

ROZDZIAŁ IV
POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

1

Wpłaty i wypłaty gotówki w kasie
Historia rachunku za podany okres
Wydanie opinii lub zaświadczenia o rachunku
Zmiana wzorów podpisów /jednorazowo
Opłata za wydany blankiet czekowy 1 szt.
Blokada środków na rachunku
Złożenie lub zmiana dyspozycji na wypadek śmierci
Odpis lub kserokopia dowodu bankowego
Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu wpłaty na lokatę
Informacja telefoniczna na hasło
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby
będącej Klientem BS w Pszczynie
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby
nie będącej w momencie składania dyspozycji
Klientem BS w Pszczynie
Za wstrzymanie, anulowanie realizacji każdego podpisanego zlecenia
przesłanego do Banku na życzenie Klienta.
Uwaga: wstrzymanie, anulowanie realizacji podpisanego zlecenie możliwe jest
jedynie w przypadku, kiedy zlecenie nie zostało jeszcze wysłane z Banku do KIR.

Nie dotyczy osób do 25 roku życia, z wyłączeniem rachunków wspólnych.

0,00 zł
3,00 zł za stronę wydruku
20,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
3,00 zł
0,00 zł
20,00 zł

5,00 zł

14.
15.
16.

Wstrzymanie, anulowanie realizacji podpisanego zlecenia na podstawie
rozmowy telefonicznej wymaga pisemnego potwierdzenia dostarczonego do
Banku w tym samym dniu w formie faksu lub wydruku zaopatrzonego w podpisy
zgodne z kartą wzorów podpisów osób upoważnionych do składania dyspozycji
na rachunku, którego zlecenie dotyczy.
Prowizja za ustanowienie pełnomocnika do rachunku
Odwołanie pełnomocnika
Zmiana rachunku na zlecenie klienta

2,00 zł
10,00 zł
20,00 zł

ROZDZIAŁ V
PROWIZJE I OPŁATY DLA RACHUNKÓW KREDYTÓW ODNAWIALNYCH W ROR

1.
2
3.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku
Informacja
dot.
wyliczenia
zdolności kredytowej
Prowizja za udzielenie kredytu
- kredyt do 1 roku

4.

5.

Rzeczywista

6.

Prowizja za odnowienie kredytu
w ROR
Zabezpieczenie kredytu
zastawem lub depozytem
Wykreślenie z hipoteki
Opłata za sporządzenie aneksu do
umowy dot.:
1) zmiany zabezpieczeń

8.
9.

roczna
stopa
oprocentowania

2) zmiany kwoty kredytu
(zwiększenie/zmniejszenie)
3) restrukturyzacja kredytu

10.
11.

KREDYT
KREDYT
ODNAWIALNY
ODNAWIALNY
W INTERNETOWY
W SUPER ROR
ROR Z ZYSKIEM
0,00 zł
0,00 zł
0,1 % / nie mniej niż 50 zł a nie więcej niż 250 zł/

1,5% kwoty kredytu

1,3% kwoty kredytu

0,95% kwoty kredytu

10,00%

10,00%

10,00%

12,30%(dla kredytu w
kwocie 5 000,00 zł na
okres 1 roku, spłata
jednorazowa)
1,5% kwoty kredytu
w okresach rocznych
20,00 zł

12,05% (dla kredytu w
kwocie 5 000,00zł na
okres 1 roku, jednorazowa
spłata)
0,95% kwoty kredytu

11,64% (dla kredytu w kwocie
5000,00 zł na okres 1 roku,
jednorazowa spłata)

20,00 zł

20,00 zł

--------

--------

--------

Oprocentowanie kredytu
według zmiennej stopy %
w stosunku rocznym.

7.

KREDYT
ODNAWIALNY
W ROR NA 100
LAT
0,00 zł

-

do 3 m-cy

-

od 3 m-cy do 6 m-cy

-

powyżej 6 m-cy

4) zmiany danych osobowych i
teleadresowych
Opłata
za
opinię
lub
zaświadczenie dot. kredytu
Sporządzenie historii kredytu na
wniosek kredytobiorcy /za każdy
rozpoczęty rok kalendarzowy/

12.

Zlecenie zbadania stanu prawnego
i technicznego oraz określenia
wartości rynkowej nieruchomości
stanowiącej przedmiot
zabezpieczenia

13.

Wysłanie wezwania do
dostarczenia dokumentów
zgodnie z Umową kredytu
Depozyt weksla (jednorazowo)

0,00 zł

50,00 zł

2% kwoty nie mniej niż 50zł

1% kwoty
prolongowanego
kredytu, nie mniej niż
10 zł
2% kwoty kredytu, nie
mniej niż 20 zł
3 % kwoty
kredytu, nie mniej niż
30 zł
50,00 zł

2% kwoty, nie mniej niż
50zł

0,95% kwoty kredytu

50,00 zł
2% kwoty, nie mniej niż
50zł

1% kwoty prolongowanego
kredytu, nie mniej niż 10 zł

1% kwoty prolongowanego
kredytu, nie mniej niż 10 zł

2% kwoty kredytu, nie mniej
niż 20 zł
3% kwoty kredytu, nie mniej
niż 30 zł

2% kwoty kredytu, nie mniej
niż 20 zł
3% kwoty kredytu, nie mniej
niż 30 zł

50,00 zł

50,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

200,00 zł
+ koszty poniesione za
badanie wartości
nieruchomości

200,00 zł
+ koszty poniesione za
badanie wartości
nieruchomości

200,00 zł
+koszty poniesione za badanie
wartości nieruchomości

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

14.
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
*RRSO – Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – w tabeli została podana szacunkowo ze względu na indywidualny charakter terminarza spłaty dla
każdego Klienta (Faktyczna RRSO będzie podana w Umowie kredytowej)

ROZDZIAŁ VI
PROWIZJE I OPŁATY ZA PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM
Rodzaj usługi
Stawka

2.

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z
banków krajowych i zagranicznych
Zwrot nie podjętej kwoty przekazu

15 zł
10 zł

3.

Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane

100 zł + koszty banków trzecich

1.

4.
5.
6.

na zlecenie klienta2)
Przyjęcie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, wychodzących do banków
zagranicznych i krajowych 1) 3)
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, w niestandardowym trybie4):
6.1 w trybie pilnym

10 zł
20 zł+ koszty banków trzecich
koszty banków trzecich

Zmiana / korekty / odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na
100 zł + koszty banków trzecich
zlecenie klienta
8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od
koszty banków trzecich
poleceń wypłaty
5)
9. Opłata „Non-STP”
30 zł
7.

1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
1) przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i
Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki:

waluta transakcji EUR,

dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest
on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego
jest kierowany przekaz,

występuje opcja kosztowa „SHA”,

przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,

bank nadawcy i bank odbiorcy są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT.
2) przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonana przez klienta polskiego banku na terytorium UE
oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z
jednego z w.w. krajów, spełniające następujące warunki:
 waluta transakcji EUR,
 dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest
on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest
kierowany przekaz,
 występuje opcja kosztowa „SHA”,
 kwota transakcji mniejsza lub równa 50 000 EUR.
3) polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca
dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
2. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
3. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku
opcji kosztowej „OUR”.
4. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.
5. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1 i 4 i dotyczy polecenia wypłaty.
Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia zapłaty:
 Kodu BIC banku beneficjenta lub
 Numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty kierowane jest do kraju, w którym ten
standard obowiązuje

CZĘŚĆ II
DOTYCZY POSIADACZY RACHUNKÓW DOSTĘPNYCH W AKTUALNEJ OFERCIE
ROZDZIAŁ I
PROWIZJE I OPŁATY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH
RACHUNEK
BS EKSTRA ROR

1.

Prowizja za otwarcie rachunku ROR

0,00 zł

0,00 zł

2.

Prowizja za prowadzenie rachunku

0,00 zł

7,00 zł 2)

3.

4.

2

RACHUNEK ROR

 System bankowości elektronicznej eBankNet
- założenie użytkownika
- abonament miesięczny
-zablokowanie/odblokowanie Użytkownika
 Kody autoryzujące zlecenia:
- wygenerowanie listy haseł jednorazowych (1 lista - 50 haseł)
- uzyskanie kodu autoryzującego drogą SMS
- zmiana numeru telefonu komórkowego
 za zrealizowany przelew z rachunku:
- na rachunek wewnętrzny
- na rachunek w obcym Banku
- w systemie SORBNET
 System bankowości elektronicznej eCorpoNet
- instalacja użytkowników (jednorazowo)
- abonament
 za zrealizowany przelew z rachunku:
na rachunek wewnętrzny

Nie dotyczy osób do 25 roku życia, z wyłączeniem rachunków wspólnych.

10,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

3,00 zł
0,30 zł/sztuka
5,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
5,00 zł

0,00 zł
0,75 zł za sztukę
50,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
50,00 zł

50,00 zł
10,00 zł

50,00 zł
10,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

na rachunek w obcym Banku
0,00 zł
0,00 zł
w systemie SORBNET
50,00 zł
50,00 zł
 Kody autoryzujące zlecenia:
0,00 zł
0,00 zł
- wygenerowanie listy haseł jednorazowych (1 lista - 50 haseł)
0,00 zł
0,00 zł
- uzyskanie kodu autoryzującego drogą SMS
0,00 zł
0,00 zł.
- autoryzacja za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (Klient uzyskuje
podpis elektroniczny we własnym zakresie)
10,00 zł
10,00 zł
 zablokowanie/odblokowanie Użytkownika/Abonenta
5,00 zł
5,00 zł
 zmiana numeru telefonu komórkowego
Realizacja polecenia zapłaty
- przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji
1,00 zł
0,00 zł
- realizacja polecenia zapłaty
1,00 zł
0,00 zł
- cofnięcie polecenia zapłaty
5,00 zł
5,00 zł
- powiadomienie Klienta o braku środków na pokrycie realizacji polecenia
zapłaty (telefonicznie lub e-mail)
15,00 zł
15,00 zł
Prowizja od przelewu winien w formie papierowej:
- na rachunek wewnętrzny
0,00 zł
0,00 zł
- na rachunek w obcym Bank (w tym realizacja egzekucji z rachunku)
2,50 zł za sztukę
3,00 zł za sztukę
- w systemie SORBNET
0,01% od kwoty
0,01% od kwoty przelewu,
przelewu, niemniej niż
nie mniej niż 30 zł, nie
30 zł, nie więcej niż 50 zł więcej niż 50 zł
Zlecenie stałe:
10,00 zł jednorazowo
0,00 zł
 złożenie nowego zlecenia stałego w formie papierowej
0,00 zł
0,00 zł.
- realizacja zlecenia stałego złożonego w Banku na rachunek wewnętrzny
2,50 zł za sztukę
3,00 zł za sztukę
- realizacja zlecenia stałego na rachunek w obcym Banku
 realizacja zlecenia stałego złożonego w systemie bankowości
0,75 zł za szt.
0,00 zł
elektronicznej
0,00 zł
5,00 zł
 cofnięcie zlecenia stałego
 powiadomienie Klienta o braku środków na pokrycie realizacji zlecenia
15,00 zł
15,00 zł
stałego (telefonicznie lub e-mail)
Wyciąg raz w miesiącu na ostatni dzień miesiąca lub na żądanie po każdej
0,00 zł
0,00 zł
zmianie salda
Usługa SMS BANKING:
- abonament miesięczny
3,00 zł
3,00 zł
- za wysłany sms /za szt./
0,25 zł
0,25 zł
- zmiana numeru telefonu
5,00 zł
5,00 zł
Opłata za wydany blankiet czekowy (1 sztuka)
5,00 zł
5,00 zł
Blokada środków na rachunku
20 zł
20 zł
ROZDZIAŁ II
PROWIZJE I OPŁATY DOTYCZĄCE KARTY VISA CLASSIC DEBETOWA

Lp.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

3

Rodzaj usług (czynności)
Wydanie nowej karty.
Wznowienie karty.
Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku3
- jeżeli wartość miesięczna transakcji bezgotówkowych wynosi:
 co najmniej 300,00 zł
1) Rachunek ROR
2) Rachunek BS Ekstra ROR
 mniej niż 300,00 zł
1) Rachunek ROR
2) Rachunek BS Ekstra ROR
Wydanie duplikatu.
Płatność kartą:
a) w punktach handlowo – usługowych w kraju,
b) w punktach handlowo – usługowych za granicą,
c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
Wypłata gotówki:
a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków
krajowych zgodnie z zawartymi umowami,
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku
www.bspszczyna.pl
b) w pozostałych bankomatach w kraju
c) w bankomatach za granicą
d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
e) w kasie innego banku w kraju
f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty
g) w placówkach Poczty Polskiej
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
Rozpatrzenie reklamacji.
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres
przez niego wskazany.

Nie dotyczy osób do 25 roku życia, z wyłączeniem rachunków wspólnych.

Stawka prowizji
0,00 zł
0,00 zł

3,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
3,00 zł
9,00 zł
0,00 zł
9,00 zł
2,00 % min. 10,00 zł
9,00zł
0,00 zł
0,00 zł
5,00 zł za stronę zestawienia

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
Zmiana limitów na karcie
Wydanie karty w trybie ekspresowym

10.
11.
12.

10,00 zł
5,00 zł
50,00 zł

ROZDZIAŁ III
PROWIZJE I OPŁATY DLA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO „LOK”

1.
2.
3.
4.

Otwarcie rachunku oszczędnościowego „LOK”
Prowizja za prowadzenie rachunku oszczędnościowego „LOK”
Wpłaty na rachunek oszczędnościowy „LOK”

50,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Pierwsza wypłata w miesiącu

0,00 zł

5.

Kolejne wypłaty w miesiącu

10,00 zł za każdą wypłatę

6.
7.

Minimalne saldo na rachunku oszczędnościowym „LOK”
Wyciąg miesięczny z konta oszczędnościowego „LOK”

500,00 zł
0,00 zł

ROZDZIAŁ IV

POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

Wpłaty i wypłaty gotówki w kasie
Historia rachunku za podany okres
Wydanie opinii lub zaświadczenia o rachunku
Zmiana wzorów podpisów /jednorazowo
Opłata za wydany blankiet czekowy 1 szt.
Blokada środków na rachunku
Złożenie lub zmiana dyspozycji na wypadek śmierci
Odpis lub kserokopia dowodu bankowego
Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu wpłaty na lokatę
Informacja telefoniczna na hasło
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby
będącej Klientem BS w Pszczynie
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby
nie będącej w momencie składania dyspozycji
Klientem BS w Pszczynie
Za wstrzymanie, anulowanie realizacji każdego podpisanego zlecenia
przesłanego do Banku na życzenie Klienta.
Uwaga: wstrzymanie, anulowanie realizacji podpisanego zlecenie możliwe jest
jedynie w przypadku, kiedy zlecenie nie zostało jeszcze wysłane z Banku do KIR.
Wstrzymanie, anulowanie realizacji podpisanego zlecenia na podstawie
rozmowy telefonicznej wymaga pisemnego potwierdzenia dostarczonego do
Banku w tym samym dniu w formie faksu lub wydruku zaopatrzonego w podpisy
zgodne z kartą wzorów podpisów osób upoważnionych do składania dyspozycji
na rachunku, którego zlecenie dotyczy.
Prowizja za ustanowienie pełnomocnika do rachunku
Odwołanie pełnomocnika
Zmiana rachunku na zlecenie klienta

0,00 zł
3,00 zł za stronę wydruku
20,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
3,00 zł
0,00 zł
20,00 zł

5,00 zł

2,00 zł
10,00 zł
20,00 zł

ROZDZIAŁ V
PROWIZJE I OPŁATY DLA RACHUNKÓW KREDYTÓW ODNAWIALNYCH W ROR

1.

2.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku
Informacja dot. wyliczenia zdolności
kredytowej
Prowizja za udzielenie kredytu
- kredyt do 1 roku

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Oprocentowanie kredytu według zmiennej
stopy procentowej w stosunku rocznym.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
(RRSO)
Prowizja za odnowienie kredytu w ROR
Zabezpieczenie kredytu zastawem lub
depozytem
Wykreślenie z hipoteki
Opłata za sporządzenie aneksu do umowy
dot.:
1) zmiany zabezpieczeń
2) zmiany kwoty kredytu
(zwiększenie/zmniejszenie)
3) restrukturyzacja kredytu
-

do 3 m-cy

-

od 3 m-cy do 6 m-cy
powyżej 6 m-cy

KREDYT ODNAWIALNY
ROR
0,00 zł

W

KREDYT ODNAWIALNY
W BS EKSTRA ROR
0,00 zł

0,1 % / nie mniej niż 50 zł a nie więcej niż 250 zł/
0,00 zł

3 % kwoty kredytu

10,00%

6,00%

10,47% (dla kredytu w kwocie
3 000,00 zł na okres 1 roku, spłata
jednorazowa)
0,00 zł

9,66% (dla kredytu w kwocie 5000,00 zł na
okres 1 roku, jednorazowa spłata)

20,00 zł

20,00 zł

--------

--------

50,00 zł

50,00 zł

1% kwoty nie mniej niż 50 zł

2% kwoty, nie mniej niż 50 zł

1% kwoty prolongowanego kredytu,
nie mniej niż 25 zł
2% kwoty kredytu, nie mniej niż 25 zł
3 % kwoty kredytu, nie mniej niż 30 zł

1% kwoty prolongowanego kredytu, nie
mniej niż 25 zł
2% kwoty kredytu, nie mniej niż 25 zł
3% kwoty kredytu, nie mniej niż 30 zł

3 % kwoty kredytu

9.

10.

11.
12.

4) zmiany danych osobowych i
teleadresowych
Sporządzenie historii kredytu na wniosek
kredytobiorcy /za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy/
Zlecenie zbadania stanu prawnego
i technicznego oraz określenia wartości
rynkowej nieruchomości stanowiącej
przedmiot zabezpieczenia
Wysłanie wezwania do dostarczenia
dokumentów zgodnie z Umową kredytu
Depozyt weksla (jednorazowo)

50,00 zł

50,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

200,00 zł
+ koszty poniesione za badanie
wartości nieruchomości

200,00 zł
+koszty poniesione za badanie wartości
nieruchomości

50,00 zł

50,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

*RRSO – Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – w tabeli została podana szacunkowo ze względu na indywidualny charakter terminarza spłaty dla
każdego Klienta (Faktyczna RRSO będzie podana w Umowie kredytowej)

ROZDZIAŁ VI
PROWIZJE I OPŁATY ZA PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM
Rodzaj usługi
Stawka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków
krajowych i zagranicznych
Zwrot nie podjętej kwoty przekazu
Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane
na zlecenie klienta2)
Przyjęcie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, wychodzących do banków
zagranicznych i krajowych 1) 3)
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, w niestandardowym trybie4):
6.1 w trybie pilnym

15 zł
10 zł
100zł + koszty banków trzecich
10 zł
20zł+ koszty banków trzecich
koszty banków trzecich

Zmiana / korekty / odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na
100zł + koszty banków trzecich
zlecenie klienta
8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od
koszty banków trzecich
poleceń wypłaty
5)
9. Opłata „Non-STP”
30 zł
7.

1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
1) przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i
Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki:

waluta transakcji EUR,

dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest
on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego
jest kierowany przekaz,

występuje opcja kosztowa „SHA”,

przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,

bank nadawcy i bank odbiorcy są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT.
2) przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonana przez klienta polskiego banku na terytorium UE
oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z
jednego z w.w. krajów, spełniające następujące warunki:
 waluta transakcji EUR,
 dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest
on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest
kierowany przekaz,
 występuje opcja kosztowa „SHA”,
 kwota transakcji mniejsza lub równa 50 000 EUR.
3) polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca
dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
2. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
3. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku
opcji kosztowej „OUR”.
4. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.
5. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1 i 4 i dotyczy polecenia wypłaty.
Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia zapłaty:
 Kodu BIC banku beneficjenta lub
 Numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty kierowane jest do kraju, w którym ten
standard obowiązuje

CZĘŚĆ III
PROWIZJE I OPŁATY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA POSIADACZY RACHUNKÓW
PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH (PKZP), SKO ORAZ RAD RODZICÓW
RACHUNEK
PKZP

RACHUNEK
SKO

RACHUNEK
RADY RODZICÓW*

1.

Prowizja za otwarcie rachunku ROR

0,00 zł

0,00 zł

0,00

2.

Prowizja za prowadzenie rachunku

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

15.

Usługa
eCorpoNet/
bankowość
elektroniczna
• instalacja użytkowników (jednorazowo)
• abonament
• za zrealizowany przelew z rachunku
bieżącego w systemie eCorpoNet
- na rachunek w BS Pszczyna
- na rachunek w obcym Banku
Kody autoryzujące zlecenia:
•
wygenerowanie
listy haseł
jednorazowych (1 lista - 50 haseł)
• uzyskanie kodu autoryzującego drogą
SMS
• autoryzacja za pomocą certyfikatu
kwalifikowanego (Klient uzyskuje podpis
elektroniczny we własnym zakresie)
• zablokowanie/odblokowanie
Użytkownika/Abonenta
• zmiana numeru telefonu komórkowego
Realizacja polecenia zapłaty
- przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji
- realizacja polecenia zapłaty
- cofnięcie polecenia zapłaty
- powiadomienie Klienta o braku środków
na pokrycie realizacji polecenia zapłaty
(telefonicznie lub e-mail)
Prowizja od przelewu winien
w formie papierowej:
- na rachunek w Banku
- na rachunek w obcym Banku
(w tym realizacja egzekucji z rachunku)
- w systemie SORBNET
Zlecenie stałe:
- złożenie zlecenia stałego
- realizacja zlecenia stałego złożonego w
Banku
- realizacja zlecenia stałego złożonego
przez internet
- cofnięcie zlecenia stałego
- powiadomienie Klienta o braku środków
na pokrycie realizacji zlecenia stałego
telefonicznie lub e-mail)
Wyciąg raz w miesiącu na ostatni dzień
miesiąca lub na żądanie po każdej zmianie
salda
Wpłaty i wypłaty gotówki w kasie
Historia rachunku za podany okres
Wydanie opinii
lub zaświadczenia o
rachunku
Usługa SMS BANKING:
- abonament
- za wysłany sms
- zmiana numeru telefonu
Karta
płatnicza
VISA
CLASSIC
DEBETOWA
Zmiana wzorów podpisów /każdorazowo/

16.

Opłata za wydany blankiet czekowy/za szt/

1,00 zł/

nie dotyczy

0,00zł

17.

Odpis lub kserokopia dowodu bankowego

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3.

4.

5.

6.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

50,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,30 zł/sztuka

0,30 zł/szt.

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

15,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

nie dotyczy

50,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
50,00 zł

10,00 zł jednorazowo
0,00 zł
0,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

0,00 zł
15,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
3,00 zł za każdą stronę
20,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

3,00 zł miesięcznie
0,25 zł za sztukę
5,00 zł
nie dotyczy

nie dotyczy

0,00 zł
0,25 zł/szt
5,00 zł

10,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

