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Część I. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów indywidualnych” zwana dalej
Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Kołaczycach,
zwanego dalej Bankiem.
2. Opłaty i prowizje pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
3. Bank pobiera opłatę albo prowizję do wyczerpania dodatniego salda rachunku, przy uwzględnieniu ewentualnego limitu
kredytu/debetu określonego w odrębnej umowie (to jest do wyczerpania wolnych środków). W przypadku, gdy opłata
albo prowizja jest większa niż wolne środki, Bank pobiera część opłaty albo prowizji, do wysokości wolnych środków. Po
wyczerpaniu wolnych środków całość albo niepobrana część opłaty albo prowizji jest należna Bankowi jako prowizja
zaległa. Prowizję zaległą Bank pobiera z kolejnego wpływu w pierwszej kolejności, a jeśli kwota wpływu jest niższa niż
kwota prowizji zaległej Bank pobiera ją z kolejnych wpływów.
4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od...do...” wysokość pobieranych
opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach przez dwóch Członków Zarządu,
5. W wysokości prowizji i opłat określonych w Taryfie, mogą być wprowadzone indywidualne zmiany decyzją co najmniej
dwóch Członków Zarządu. Zmiany te winny się mieścić w granicach od 0,5 % do 2 %,
6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
7. 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.
8. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy
podstawą naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata albo prowizja ustalona w PLN
pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności.
9. 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.
10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
11. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża
pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od Klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na
wszystkich odcinkach dowodu.
12. Klient nie może odwołać dyspozycji wpłaty gotówkowej na rachunek w innym banku od momentu złożenia zlecenia w
kasie placówki Banku.
13. 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.
14. Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na rachunku - należy przez to rozumieć: sporządzenie odpisu dowodu do
wyciągu, odpisu obrotów na jednym koncie, kopii dowodu wyciągu, wtórnika elektronicznego dokumentu, potwierdzenia
zrealizowania przelewu elektronicznego.
15. Awizowanie - zgłaszanie wypłat gotówkowych najpóźniej do godziny 1400 poprzedniego dnia roboczego w stosunku do
dnia wypłaty dla kwot wypłat powyżej kwoty 20 000 zł. W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty
gotówki.
16. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży
produktu/usługi, której dotyczy.
17. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z
umów zawieranych z Bankiem.
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Część II. KONTA OSOBISTE
TAB: I. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR
Stawka
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1

2

1

Otwarcie rachunku

2

Prowadzenie rachunku;
(Uwaga: Opłata nie jest pobierana
za miesiąc, w którym rachunek
został otwarty. Za miesiąc w
którym rachunek zostaje
zamknięty, opłata pobierana jest
proporcjonalnie do ilości dni)

Tryb
pobierania

POL-Konto

POL-Konto
1)
Senior

3

4

5

POL-Konto
Junior

POL-Konto
2)
Student

PRP

6

7

8

0 zł

jednorazowo

miesięcznie

3,00 zł

2,00 zł

1 zł

1 zł

0 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

2 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2. Likwidacja rachunku
w ciągu 3 miesięcy od daty
otwarcia

2.1

po upływie 3 miesięcy od daty
otwarcia

2.2

jednorazowo

3

Minimalne saldo na rachunku po
wykonaniu operacji włącznie z
należną Bankowi opłatą bądź
prowizją

4

System bankowości internetowej/mobilnej EBO

4.1

4.2

4.3

4.4

Korzystanie z bankowości
internetowej EBO
Zablokowanie/odblokowanie
dostępu do systemu EBO poprzez
bankowość internetową lub
system IVR
Zablokowanie/odblokowanie
dostępu do systemu bankowości
internetowej EBO realizowane w
placówce Banku

miesięcznie

3 zł

jednorazowo

0 zł

jednorazowo

20 zł

3)

Przesłanie komunikatu sms typu:
-autoryzacyjnego

za komunikat

0,30 zł

- informacyjnego o zmianie salda

za komunikat

0,30 zł

5. Wpłaty i wypłaty
1
2
3

Wpłata gotówkowe
Wypłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa z tytułu kredytu
udzielonego nie przez Bank

za wpłatę

0 zł

za wypłatę

0 zł

za wypłatę

0,5 % kwoty wypłaty nie mniej niż 50 zł

za przelew

0 zł

6. Przelewy krajowe
Przelew na rachunek w Banku:
1

w placówce Banku
w systemie bankowości
internetowej

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:
2

w placówce Banku
w systemie bankowości
internetowej

0 zł 6) /2 zł

2 zł
za przelew

0,50 zł

0,50 zł

0 zł

0 zł

0 zł 6) /0,50 zł

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET**:
3

w placówce Banku
w systemie bankowości
internetowej

30 zł
za przelew

Nie dotyczy

7. Zlecenia stałe
1

Zlecenie stałe złożone w placówce
banku w formie papierowej:

za zlecenie

3 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1) przyjęcie/zmiana/odwołanie zlecenia

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku
2

w placówce Banku
w systemie bankowości
internetowej

za zlecenie
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Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku
3

w placówce Banku

za zlecenie

W systemie bankowości
internetowej

2 zł

0 zł 6) /2 zł

0,50 zł

0 zł /0,50 zł

6)

8. Polecenie zapłaty
1
2

3

Realizacja z rachunku Posiadacza
Odwołanie lub aktualizacja zgody
polecenia zapłaty
Odmowa wykonania polecenia
zapłaty z tytułu braku środków na
rachunku Posiadacza

za zlecenie

1 zł

za zlecenie

1 zł

za zlecenie

0 zł

9. Karty debetowe;
KARTA PŁATNICZA VISA DEBETOWA, VISA pay wave/ zbliżeniowa

1

Rodzaj karty

2

Wydanie/ wznowienie pierwszej karty
do rachunku

jednorazowo

0 zł

3

Wydanie dodatkowej karty do
rachunku

jednorazowo

30 zł

4

Opłata za użytkowanie karty

5

Wydanie duplikatu karty

miesięcznie

0 zł lub 2,50
4)
zł

0 zł lub 2,50 zł

8)

0 zł

5)

0 zł

0 zł

10 zł
0 zł

jednorazowo
6

Wydanie nowej karty w miejsce karty
zastrzeżonej 8)
Krajowe i zagraniczne, w tym
transgraniczne transakcje płatnicze
przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych
Wypłata gotówki:

20 zł

od transakcji

0 zł

8.1

we wskazanych bankomatach Grupy
BPS i innych bankach krajowych oraz
terminalach POS zgodnie z
zawartymi umowami lista Banków
od transakcji
dostępna w placówkach i na stronie
internetowej Banku
(www.bskolaczyce.pl)

0 zł

8.2

w innych bankomatach w kraju

8.3

zagraniczne, w tym transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu karty
od transakcji
debetowej do płatności gotówkowych
w ramach EOG w walucie EUR

8.4

zagraniczne, w tym transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych od transakcji
w ramach EOG w walucie obcej ,
innej niż EUR oraz poza EOG

8.5

w punktach akceptujących kartę w
kraju

od transakcji

8.6

w punktach akceptujących kartę za
granicą

od transakcji

9

Czasowa blokada lub odblokowanie
karty na wniosek klienta

10

Powtórne generowanie i wysyłka
numeru PIN na wniosek Klienta

7
8

od transakcji

5 zł

0 zł

2%, min 10 zł
( wypłaty możliwe
jedynie w ramach
EOG)

2% min 10 zł

2% min 10 zł
2% min 10 zł

6 zł
10 zł

11 Sprawdzanie salda w bankomacie

od transakcji

2 zł

12 Cash back

od transakcji

2 zł

Awaryjna wypłata gotówki za granicą
13
po utracie karty

jednorazowo

1000 zł

za każdą
zmianę

0,35 zł

jednorazowo

3 zł

15

Zmiana PIN'u karty w bankomatach
Banku
Zmiana danych użytkownika karty na
jego wniosek

min 5 zł

5 zł

jednorazowo

14

6)

10. Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia
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1

Wyciąg miesięczny udostępniany w
sposób określony w umowie

od każdego
wyciągu

0 zł

2

Wyciąg sporządzany częściej niż
raz w miesiącu odbierany w Banku

od każdego
wyciągu

3 zł

3

Wyciąg sporządzany częściej niż
raz w miesiącu wysyłany przez
Bank drogą pocztową (listem
zwykłym) na terenie kraju

od każdego
wyciągu

5 zł

od każdego
wyciągu

10 zł

za dokument

20 zł + plus podatek VAT 23%

4

5

Wyciąg sporządzany częściej niż
raz w miesiącu wysyłany przez
Bank drogą pocztową (listem
poleconym) na terenie kraju
Wydanie zaświadczenia
potwierdzającego posiadanie
rachunku/ wysokość salda,
obroty/itp.

6

Zmiana karty wzorów podpisów na
wniosek Klienta

za czynność

10 zł

7

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

za dokument

20 zł

8

Sporządzenie potwierdzenia
wykonania operacji na rachunku

za dokument

2 zł

11. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych
1

Sporządzenie historii rachunku na
wniosek Klienta;

1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego

za dokument

3 zł max 20 zł za cały rok

1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego

za dokument

5 zł max 30 zł za cały rok

2

Przelew środków pieniężnych na rachunek
wskazany przez organ egzekucyjny w
zajęciu egzekucyjnym

3

Zmiana rodzaju rachunku

4

8)

20 zł

za przelew

jednorazowo

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

0 zł

Zachowanie numeru rachunku przy
zmianie rodzaju rachunku

jednorazowo

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

0 zł

5

Odwołanie dyspozycji zmiany rodzaju
rachunku

jednorazowo

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

6

Wysłanie duplikatu zestawienia
dotyczącego opłat pobranych z tytułu
usług związanych z rachunkiem płatniczym
za każdy miesiąc roku bieżącego 9)

7

Wysłanie duplikatu zestawienia
dotyczącego opłat pobranych z tytułu
usług związanych z rachunkiem płatniczym
za każdy miesiąc roku poprzedniego 9)

5 zł
jednorazowo

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)

10 zł

Rachunki POL-Konto Senior – rachunki bankowe dla osób które przebywają na świadczeniu emerytalno-rentowym i ukończyły 60 rok życia.
Rachunki POL-Konto Student – rachunki bankowe dla osób poniżej 25 roku życia,
Do dnia uruchomienia usługi blokowania/odblokowania dostępu do systemu bankowości internetowej EBO poprzez system IVR opłata za usługę
blokowania/odblokowania dostępu do systemu bankowości internetowej EBO realizowana przez pracowników w placówce Banku wynosi 0 zł,
Opłata w wysokości 2,50 zł pobierana jest od karty na której operacje bezgotówkowe w miesiącu nie osiągną 600 zł, a nie pobiera się opłaty jeśli obroty
bezgotówkowe kartą osiągną w miesiącu 600 zł,
Opłata w wysokości 2,50 zł pobierana jest od karty na której operacje bezgotówkowe w miesiącu nie osiągną 400 zł, a nie pobiera się opłaty jeśli obroty
bezgotówkowe kartą osiągną w miesiącu 400 zł,
Zgodnie z ustawą z dnia 30.11.2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 - krajowe transakcje płatnicze w
pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejna w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank
pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji,
Zgodnie z ustawą z dnia 30.11.2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 -wypłaty gotówki za pomocą
bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie sa zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu k alendarzowym w bankomacie
nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfa opłat i prowi zji,
Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku .
Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego.
Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018r.

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wpłaty.
SORBNET - Szybkie przelewy kierowane do innych banków realizowane przez Bank w ciągu 30 minut, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Aktualną listę Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. w Warszawie możn a odnaleźć pod adresem:
http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps
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TAB.2 Pozostałe rachunki bankowe
Stawka

Lp.

Rodzaj usług( czynności)

Tryb pobierania

1

2

3

Rachunek
oszczędnościowy
płatny na każde
żądanie potwierdzony
książeczką*
4

Rachunek
oszczędnościowy
Pol – EFEKT

5

Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy dla
Rad Rodziców i
PKZP
6

1. Rachunek bankowy
1

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 zł

0 zł

15 zł

2

Prowadzenie rachunku (Uwaga: Opłata nie jest
pobierana za miesiąc, w którym rachunek został
otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje
zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie
do ilości dni)

miesięcznie

0 zł

0 zł

2,50 zł

3

Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta

za czynność

10 zł

4

Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek
klienta

jednorazowo

10 zł

5

Dokonanie blokady środków na rachunku oraz
cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciągniętych kredytów w innym banku

za czynność

50 zł

6

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji
posiadacza rachunku na wypadek śmierci

za czynność

20 zł

20 zł

nie dotyczy

7

Wydanie książeczki lub zmiana

za czynność

11 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

8

Likwidacja rachunku/książeczki

jednorazowo

0 zł

0 zł

10 zł

9

Umorzenie książeczki

za czynność

20 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

2. Wpłaty i wypłaty
1

Wpłata gotówkowe

za wpłatę

0 zł

2

Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego

2.1

Pierwsza wypłata/ przelew wewnętrzny w
miesiącu

od kwoty

0 zł

0 zł

0 zł

2.2 Kolejna wypłata/przelew wewnętrzny w miesiącu

od kwoty

0 zł

0,25 % min 5 zł

0 zł

3

Wypłata gotówkowa z tytułu kredytu udzielonego
nie przez Bank

za wypłatę

0,5 % kwoty wypłaty
nie mniej niż 50 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

4

Wypłata gotówkowa z tytułu otrzymanych dopłat
unijnych

za wypłatę

0,2 % kwoty wypłaty
nie mniej niż 5 zł, nie więcej
niż 10 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

w placówce Banku - pierwszy w miesiącu

za przelew

3 zł

w placówce Banku - kolejny w miesiącu

za przelew

3 zł

3. Przelewy Krajowe
Przelew na rachunek w innym banku
krajowym w systemie ELIXIR:
1

2

Przelew w systemie SORBNET:
w placówce Banku - pierwszy w miesiącu
w placówce Banku - kolejny w miesiącu

za przelew

3 zł

3 zł

3 zł + 0,25% min 5 zł

3 zł

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł + 0,25% min 5 zł

30 zł

4. Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia
1

Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób
określony w umowie

od każdego wyciągu

0 zł

2

Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu
odbierany w Banku

od każdego wyciągu

3 zł

3

Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
zwykłym) na terenie kraju

od każdego wyciągu

5 zł

4

Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
poleconym) na terenie kraju

od każdego wyciągu

10 zł

5.

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji
posiadacza rachunku na wypadek śmierci

6.

Wydanie blankietów czekowych

7

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego
posiadanie rachunku/ wysokość salda, obroty/itp.

za dokument

20 zł+ podatek VAT 23%

8

Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji
na rachunku

za dokument

2 zł

za czynność

20 zł

20 zł

–

za czek

0 zł

0 zł

2,50 zł

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów indywidualnych
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5. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych
Sporządzenie historii rachunku na
wniosek Posiadacza;

1

1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego

za dokument

3 zł max 20 zł za cały rok

1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego

za dokument

5 zł max 30 zł za cały rok

Przelew środków pieniężnych na rachunek
2 wskazany przez organ egzekucyjny w
Za przelew
zajęciu egzekucyjnym
* Produkt wycofany z oferty banku od dnia 01.12.2019r.

20

ł

Część III. Oszczędności
TAB.3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych
Stawka

Lp.

Rodzaj usług( czynności)

Tryb pobierania

Rachunki lokaty w PLN

1

2

3

4

1. Rachunek bankowy
1

Otwarcie rachunku

jednorazowo

2

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

3

Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta

za czynność

10 zł

4

Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek
klienta

jednorazowo

10 zł

5

Dokonanie blokady środków na rachunku oraz
cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciągniętych kredytów w innym banku

za czynność

50 zł

6

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji
posiadacza rachunku na wypadek śmierci

za czynność

20 zł

za czynność

5 zł
nie dotyczy
20 zł

7
8

Wydanie książeczki lub zmiana
Umorzenie książeczki lub dokumentu
potwierdzającego zawarcie umowy

0 zł

za czynność

2. Wpłaty i wypłaty
1

Wpłata gotówkowe

za wpłatę

2

Wypłata gotówkowa (Uwaga: Łączna wypłata
dzienna w PLN bez awizowania do kwoty 20 000
zł,

za wypłatę

3

0 zł

Dyspozycja przelewu środków z rachunku lokaty
terminowej na:

0 zł
5 zł

- na inny rachunek prowadzony w Banku
- rachunek w innych bankach

3. Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia
1

Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób
określony w umowie

od każdego wyciągu

0 zł

2

Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu
odbierany w Banku

od każdego wyciągu

3 zł

3

Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
zwykłym) na terenie kraju

od każdego wyciągu

5 zł

4

Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
poleconym) na terenie kraju

od każdego wyciągu

10 zł

5

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego
posiadanie rachunku/ wysokość salda, obroty/itp.

za dokument

20 zł + podatek VAT 23%

6

Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności
Banku, między innymi z powstałego debetu itp. od
każdego wysłanego monitu

za wezwanie

15zł

7

Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji
na rachunku

za dokument

1 zł

4. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych terminowych
1

Sporządzenie historii rachunku na
wniosek Posiadacza;

1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego

za dokument

3 zł max 20 zł za cały rok

1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego

za dokument

5 zł max 30 zł za cały rok
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Przelew środków pieniężnych na rachunek
wskazany przez organ egzekucyjny w
zajęciu egzekucyjnym

2

20 zł

Za przelew

Część IV. Kredyty dla osób prywatnych
TAB. 4 Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych
Stawka
Lp.

Rodzaj usług( czynności)

Tryb pobierania

1

2

3

1 Prowizja za udzielenie (odnowienie)

2 Podwyższenie kwoty kredytu

3

5

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na
wniosek Kredytobiorcy

6

Wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty
kredytu (rat kredytu) lub odsetek

Kredyt okazjonalny
do 36 miesięcy

4

5
z okresem spłaty do:
do 5 lat – 2 %
do 10 lat – 3,5%
min 50 zł lub wg Uchwały
Zarządu

jednorazowo od
wnioskowanej kwoty

2 % min. 50 zł

jednorazowo od kwoty
podwyższenia

1,50 % min. 10 zł

Nie dotyczy

za przelew

nie dotyczy

5 zł

jednorazowo od kwoty
prolongowanej

2 % min. 50 zł ,max 100 zł

2 % min. 50 zł ,max 100 zł

jednorazowo

30 zł

30 zł

za każdy monit

10 zł

10zł

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku
krajowym

4 Prolongowanie terminu spłaty kredytu

Kredyt Odnawialny

7

Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia,
opinii lub, że klient nie figuruje jako dłużnik
banku

jednorazowo

20 zł+ podatek VAT 23%

20 zł+ podatek VAT 23%

8

Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy kopii
dokumentów, nie wymienionych z nazwy w
Taryfie, a związanych z obsługą kredytu

jednorazowo

20 zł

20 zł

TAB 5. Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych, konsolidacyjne i mieszkaniowe
Stawka
Lp.

Tryb
pobierania

Kredyt
gotówkowy dla
osób
prywatnych

3

4

5

6

7

jednorazowo od
wnioskowanej
kwoty

z okresem spłaty;
do 5 lat – 2 %
do 10 lat – 3,5%
min 50 zł

z okresem spłaty;
do 5 lat – 1,50 %
do 10 lat – 2,50%
do 15 lat – 3,50 %

1,50 %

1%

za przelew

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

Rodzaj usług( czynności)

1

2

Kredyt
konsolidacyjny

Kredyt
mieszkaniowy

Kredyt
mieszkaniowohipoteczny

1

Prowizja za udzielenie

2

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym
banku krajowym

3

Spłata całości lub części kredytu przed
terminem

jednorazowo od
wnioskowanej
kwoty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

4

Prolongowanie terminu spłaty kredytu

jednorazowo od
kwoty
prolongowanej

2% min. 30 zł
max 100 zł

2% min. 30 zł
max 100 zł

2% min. 30 zł
max 100 zł

2% min. 30 zł
max 100 zł

5

Podwyższenie kwoty kredytu

Jednorazowo od
kwoty
podwyższenia

nie dotyczy

nie dotyczy

1,50 %
Min. 10 zł

1%
Min. 10 zł

6

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na
wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

30 zł

30 zł

50 zł

50 zł

7

Wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty
kredytu (rat kredytu) lub odsetek

za każdy monit

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

8

Wydanie zaświadczenia o wysokości
zadłużenia, opinii lub, że klient nie figuruje jako
dłużnik banku

jednorazowo

30 zł+ podatek
VAT 23%

30 zł+ podatek VAT
23%

30 zł+ podatek
VAT 23%

30 zł+ podatek
VAT 23%

Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy kopii
dokumentów, nie wymienionych z nazwy w
Taryfie, a związanych z obsługą kredytu

jednorazowo

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

9
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Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości,
która ma być przedmiotem zabezpieczenia
spłaty kredytu

10

Inne czynności związane z obsługa kredytów
dokonywane na wniosek klienta

11

Uwaga: za wydanie takich dokumentów jak; zgoda na
wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu
rejestrowego, itp. Opłaty nie pobiera się

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

za dokument

od 10 zł do 50 zł

od 10 zł do 50 zł

od 10 zł do 50 zł

od 10 zł do 50 zł

Część V. OPERACJE DEWIZOWE
TAB. VI PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM1
Lp.

Rodzaj usługi ( czynności)

Tryb pobierania

Stawka

2

3

4

1

A. Opłata transakcyjna za realizację przekazów wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych
1.
2.
3.

4.

2

Polecenie przelewu SEPA do banków krajowych
Polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych
3
Polecenia wypłaty
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w pkt.8, w przypadku opcji kosztowej „OUR”
Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie „pilnym” w EUR, USD, GBP i PLN

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 3,
5.
6.

Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie
BS
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty

za przelew
za przelew

12,00 zł
3,00 zł*

za przelew

25,00 zł

za przelew

100,00 zł

za przelew

100,00 zł+ koszty banków

za przelew

80,00 zł

za przelew

12,00 zł

za przelew

0,00 zł

za przelew

30,00 zł

za przelew

30,00 zł

trzecich

B. Opłata transakcyjna za realizację przelewu otrzymanego:
1.

z banków krajowych
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”

2.

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO

3.

z banków zagranicznych w ramach EOG w inne walucie niż EURO
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”
z banków zagranicznych spoza EOG
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie BS
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A.

4.
5.

100,00 zł + koszty banków
trzecich

za przelew

D. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

100,00 zł + koszty banków
trzecich

Część VI. INNE USŁUGI
TAB. VII Czynności kasowe w złotych
Rodzaj usług (czynności)

Lp.
1.
1
2
3
4
5

Stawka

za transakcję

0,5 % min. 3,00 zł

za transakcję
za transakcję
za transakcję
za transakcję

0 zł
0 zł
0,50% od kwoty min 5 zł
2,00 zł

za transakcję

0 zł

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach
Z tytułu opłat za; energia elektryczna, gaz, telefony stacjonarne i komórkowe, platformy
cyfrowe i telewizje kablową, abonament RTV,
Opłaty na rzecz Gminy Brzyska
Opłaty na rzecz Gminy Kołaczyce
Wpłaty pozostałe
Wpłaty darowizn na działalność społeczną i charytatywną

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w banku

1
3.

Opłaty na rzecz ZGK sp. z o.o. w Kołaczycach
Wymiana znaków pieniężnych
a)

wymiana banknotów na bilon:
- posiadacze rachunków w banku
- pozostali

b)

wymiana bilonu na banknoty::
- bilon w stanie uporządkowanym
- bilon w stanie nieuporządkowanym
Bank nie stosuje zwolnień z w/w prowizji

1

Tryb pobierania

0 zł
0,5% kwoty min 5 zł
za transakcję

1 % kwoty min 10 zł
2 % kwoty min 20 zł

Przekaz w obrocie dewizowym:
transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej,

2

Polecenie przelewu SEPA
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały
umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
1)
waluta transakcji EUR;
2)
zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
3)
koszty „SHA”;
4)
nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących;
5)
Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer).
3
Polecenie wypłaty
skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca
dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
* opłata zgodna z opłatą za przelew krajowy dla danego rodzaju rachunku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów indywidualnych
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4.

Depozyty bankowe
Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytu
Za przechowywanie w depozycie bankowym
książeczek i bonów oszczędnościowych od każdego dokumentu

1
2

za każdy depozyt

papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji, itp.)
UWAGA: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie
kredytu

duplikatów kluczy jednostek – posiadaczy rachunków bankowych,
weksli złożonych do depozytu

miesięcznie
od każdego
depozytu
miesięcznie
od każdego
depozytu
miesięcznie
od każdego
depozytu
miesięcznie
od każdego
depozytu

10 zł+ podatek VAT 23%
10 zł+ podatek VAT 23%
10 zł+ podatek VAT 23%
10 zł+ podatek VAT 23%
10 zł+ podatek VAT 23%

TAB. VIII Usługi różne
Lp
Rodzaj usług (czynności)`
.
1. Zryczałtowana
opłata za jedną stronę przekazania faxu

Tryb pobierania

Stawka

za stronę
za stronę
za umowę
za dokument

5 zł
10 zł
20 zł
50 zł+ podatek VAT 23%

za informację

100 zł + podatek VAT 23%

- osoby będące klientem Banku

za zgłoszenie

20 zł + podatek VAT 23%

- pozostałe osoby

za zgłoszenie

1
2

Krajowego
Zagranicznego

2. Wydanie kserokopii umowy
3. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta
4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę
bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2
Prawa bankowego - od jednej osoby (małżeństwa) wymienionej w zapytaniu.
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa
bankowego oraz w przypadku banków spółdzielczych stosujących wobec Banku
zasadę wzajemności.

5. przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu tożsamości lub innych dokumentów i
dokonanie ich zastrzeżenia;

5. Inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów indywidualnych

50 zł + podatek VAT 23%

min 20 zł max 200 zł opłata
ustalana indywidualnie
zgodnie z decyzją co
najmniej dwóch członków
Zarządu
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