1.
2.
3.
4.

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej
§1
Prowizje pobierane są w złotych i groszach.
Ujęte kwoty prowizji są określone w wartości netto.
Wpłaty gotówkowe na rachunki do innych Banków prowizja
= 0,5% nie mniej niż 3,20 zł
Zmiana obowiązuje od 01.07.2020
Wypłata z konta „Zlecenia do wypłaty” – opłatę uiszcza zleceniobiorca prowizja
= 0,2% nie mniej niż 4,00 zł
Zmiana obowiązuje od 01.07.2020
ROZDZIAŁ II
Nazwa czynności

l.p.

KREDYTY

Prowizja za przyznanie kredytu1

Kwota
od 0,25%
do 8%

1.
w tym opłata przygotowawcza2 dla kredytu konsumpcyjnego
2.

Przejęcie długu kredytowego – prowizja pobierana jednorazowo w dniu przejęcia
kredytu przez przejmującego

3.

Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym za wyjątkiem
rachunku ROR

4.

Udzielenie poręczenia, gwarancji, regwarancji, awali

5.

Udzielenie promesy - jednorazowo
Przyjęcie wniosku i weryfikacja dokumentacji kredytowej
(klienci instytucjonalni)
Za zmianę innych postanowień umowy jednorazowo od każdej zmiany
(osoby fizyczne)
Za zmianę innych postanowień umowy jednorazowo od każdej zmiany
(klienci instytucjonalni)
Sporządzenie odpisu umowy kredytowej na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części
(rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki wraz z PCC (osoby fizyczne)
Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki wraz z PCC
(klienci instytucjonalni)
Wydanie zezwolenia na wykreślenie lub zmianę zapisów w hipotece
(osoby fizyczne)
Wydanie zezwolenia na wykreślenie lub zmianę zapisów w hipotece
klienci instytucjonalni)
wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową
Wydanie klientowi zezwolenia na zmianę dłużnika i nabycia nieruchomości
obciążającej hipotekę

od 0,25%
do 1%
1% kwoty przejmowanego
kredytu
0,3% średniomiesięcznego
stanu niewykorzystanej
kwoty kredytu3
1% rocznie
– pobierane kwartalnie
0,5% do 2% od kwoty
0,05% od kwoty kredytu
nie więcej niż 300 zł
20,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
max 1%
min 30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
10,00 zł
50,00 zł

17.

Wysłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli

25,00 zł

18.

Zmian a zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy
Wydanie zgody na przerejestrowanie samochodu po całkowitej spłacie kredytu na
dotychczasowego użytkownika

50,00 zł

19

30,00 zł

20.

Wydanie zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego, który nie został przekształcony
w sądowy zastaw rejestrowy

30,00 zł

21.

Za sporządzenie pisma w sprawie wypłat odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej
(osób fizycznych)

30,00 zł

22.

Za sporządzenie pisma w sprawie wypłat odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej
(klienci instytucjonalni)

50,00 zł

Wydanie osobom fizycznym na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego, że nie
figurują w ewidencji jako dłużnicy

30,00 zł

24.

Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia lub jego brak, bądź terminowości obsługi długu (osób fizycznych)

30,00 zł

25.

Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia lub jego brak, bądź terminowości obsługi długu klienci instytucjonalni)

50,00 zł

26.

Wydanie decyzji w sprawie ulgi w spłacie kredytu

40,00 zł

23.

1

Prowizja jest pobierana jednorazowo w dniu wypłaty kredytu.
Opłata przygotowawcza jest pobierana w momencie złożenia wniosku kredytowego i nie podlega zwrotowi w przypadku
odstąpienia od umowy.
3
Prowizja naliczana jest codziennie a pobierana w ostatnim dniu miesiąca
2

1

27.

Opłata za raport z BIK

20,00 zł

28.

Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta

50,00 zł

ROZDZIAŁ III

RACHUNKI
§ 3.
1. Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych pobierana jest miesięcznie.
2. Pkt. 7 i 8 tabeli nie dotyczy rachunków bieżących rolników indywidualnych oraz za miesiąc,
w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych.
3. Bank może ustalić prowizję od obrotów na rachunku bankowym w wysokości wzajemnie uzgodnionej z posiadaczem rachunku.
4. Bank może ustalić indywidualne stawki prowizji i opłat dla prowadzonych rachunków bankowych.
5. Od organizacji pożytku publicznego Bank nie pobiera żadnych prowizji i opłat w związku z prowadzeniem rachunku w naszym Banku.
6. Minimalny stan środków na rachunku rozliczeniowym
= 50,00 zł
7. Minimalny stan środków na rachunku oszczędnościowo –rozliczeniowym
= 20,00 zł

w zł

8. Tabela pobieranych prowizji do rachunków bankowych:
:
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nazwa czynności
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku
Czeki gotówkowe, asygnata wypłat
Wpłaty gotówkowe klientów
posiadających linię kredytową w
rachunku bieżącym
Wypłaty gotówkowe klientów
posiadających linię kredytową w
rachunku bieżącym
Otwarcie rachunku bankowego
Prowadzenie rachunku bankowego –
miesięcznie4
wyodrębnienie środków na określone
cele – miesięcznie
Wydanie portfela do skarbca nocnego
oraz klucza do drzwiczek – jednorazowo
zgubienie portfela/klucza do skarbca
nocnego – za każdy worek/klucz
sporządzenie odpisu obrotów na jednym
rachunku bankowym5
sporządzenie odpisu wyciągu z
rachunku bankowego
sporządzenie odpisu jednego dowodu do
wyciągu
Wydanie blankietów czekowych – za
każdy blankiet czekowy
przelew papierowy do innego Banku
przelew internetowy do innego Banku –
rachunki otwarte przed 01.01.2018
przelew internetowy do innego Banku –
rachunki otwarte po 01.01.2018
przelewy do innych banków w systemie
Internet Banking Firm (IBF) – nie
dotyczy Jednostek budżetowych
Przelew wewnętrzny w placówce Banku
Przelew wewnętrzny w systemie
bankowości internetowej
realizacja tytułu egzekucyjnego z
rachunku bankowego
Udzielenie informacji o obrotach i
saldach na rachunkach klienta
Wydanie opinii o wywiązaniu się ze
zobowiązaniach na wniosek Klienta
wydanie innych zaświadczeń niż
wymienione w pkt.22
Przyjęcie stałych zleceń z rachunku do

Rachunek rozliczeniowy
bieżący
pomocniczy
0,2% nie mniej niż
0,2% nie mniej niż
3,00 zł
3,00 zł
0,2% nie mniej niż
0,2% nie mniej niż
3,00 zł
3,00 zł
0,1% nie mniej niż
0,1% nie mniej niż
3,00 zł
3,00 zł

rachunek
ROR
0,00
0,00
0,00

0,1% nie mniej niż
3,00 zł

0,1% nie mniej niż
3,00 zł

0,00

25,00
22,00
Zmiana od
01.08.2020

25,00

0,00

22,00
Zmiana od 01.08.2020

5,00

20,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

10,00

0,00

10,00

10,00

5,00

5,00

1,00

0,00

5,00

2,00

1,50

1,00

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,2% od kwoty zajęcia nie mniej niż 20,00

0,2% od kwoty zajęcia
nie mniej niż 20,00

30,00

30,00

30,00

30,00

20,00

20,00

3,00 zł nie więcej niż 10,00 zł

3,00 zł nie więcej niż

0,00

4

Od rachunków wypowiedzianych przez Bank nie pobiera się prowizji za okres wypowiedzenia;
Bank nie pobiera opłat w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, w którym jedyną operacją było dopisanie odsetek lub pobranie prowizji bankowych oraz gdy
opis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów;
5

2

innego Banku – od każdego zlecenia
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Zmiana od 01.08.2020

obsługa karty Visa Classic i Visa Debit i
Paywaye – miesięcznie
Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych
Powiadomienie SMS

4,00
Zmiana od 01.08.2020
0,00

Wysłanie wyciągu za wyjątkiem
jednego wyciągu wysłanego w miesiącu
bez opłat
Obsługa internetowa rachunku
dodatkowo do opłaty za prowadzenie
rachunku
Likwidacja rachunku do prowadzonej
działalności gospodarczej 6
Przelew z rachunku rolników do innego
Banku
Wymiana karty wzoru podpisów do
rachunku
Odblokowanie konta internetowego

4,00 zł miesięcznie
Obowiązuje od 01.08.2020

2,00 zł miesięcznie
obowiązuje od
01.09.2020

5,00

0,00

5,00

5,00

50,00

0,00

2,00

0,00

10,00

10,00

5,00
Obowiązuje od 01.08.2020

5,00
obowiązuje od
01.09.2020
1,00
obowiązuje od
01.09.2020
5,00
obowiązuje od
01.09.2020
5,00
obowiązuje od
01.09.2020
5,00
obowiązuje od
01.09.2020
5,00
obowiązuje od
01.09.2020

34.

Za udzielenie telefonicznej informacji o
wysokości salda na rachunku

1,00
Obowiązuje od 01.08.2020

35.

Za wydanie duplikatu karty

10,00
Obowiązuje od 01.08.2020

36.

Za wznowienie karty

10,00
Obowiązuje od 01.08.2020

37.

Wydanie drugiej karty do konta

10,00
Obowiązuje od 01.08.2020

38.

Za wygenerowanie nowego hasła do
konta IB

5,00
Obowiązuje od 01.08.2020
ROZDZIAŁ IV
§4

l.p.

LOKATY

nazwa

Rachunek
10,00 zł

1.

Umorzenie utraconej książeczki

2.

Ustalenie numeru książeczki

3.

dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na
wypadek śmierci

20,00 zł

4.

Wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej lub utraconej

10,00 zł

5.

Za likwidację wkładu oszczędnościowego a’vista

5,00 zł

5,00 zł

7

6.

Za likwidację wkładu lokaty terminowej

7.

Przyjęcie zmiany posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Za poszukiwanie rachunków bankowych na nazwisko jednej osoby oraz udzielenie pisemnej
informacji o środkach
Za poszukiwanie rachunków o podział majątku wspólnego małżonków, o spadek od osób
fizycznych dysponujących postanowieniem sądowym o nabyciu praw spadkowych po
osobie , na nazwisko której poszukuje się rachunku

8.
9.

ROZDZIAŁ V
l.p.
1.
6

10,00 zł
Zmiana od 01.09.2020
4,00
Zmiana od 01.09.2020
0,00

nazwa

5,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5
Rachunek

Wymiana gotówki osób nie będących klientami Banku

0,5% nie mniej niż 3,00 zł

z wyjątkiem rachunków Rolników i budżetów

7

3

4.

Zastrzeżenie dokumentu tożsamości, rachunku, karty itd.:
- klient Banku;
- Klient innego Banku
Zapytanie o rachunek
- klient Banku;
- Klient innego Banku
Realizacja wpłat gotówkowych/przelewów w ramach systemu
SORBNET 2

5.

Prowizje i opłaty nie ujęte w Taryfie

2.
3.

10,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
20,00 zł

ROZDZIAŁ VI

Lp.

PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM
§6
Rodzaj usług (czynności)
Stawka obowiązująca

II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM8

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

A. Opłata transakcyjna za realizację przekazów wysyłanych do
banków krajowych i zagranicznych
Polecenie przelewu SEPA9 do banków krajowych
Polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych
Polecenie przelewu TARGET10/SWIFT11 w ramach EOG12
Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie
dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta
Realizacja przekazów dewizowych w trybie „pilnym” w
EUR,USD,GBP i PLN
B. Opłata transakcyjna za realizację przelewu otrzymanego:
z banków krajowych
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami OUR”

2.

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami OUR”

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”
Opłata za udostępnienie zbiorów BICPLUSIBAN
Uwaga: opłata pobierana miesięcznie uwidoczniona na raporcie
„Zestawienie opłat i prowizji” w systemie Multicentaur, dodatkowo
opłata potwierdzona wystawioną fakturą VAT
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/
postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był
błąd Banku BS.
C. Realizacja przekazu międzybankowego
Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu, wykonane na
zlecenie BS
D. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

4.
5.

6.

1.

Rachunki bieżące

ROR

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł + 25,00 zł

2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł + 25,00 zł

120,00 zł

120,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

Rachunki bieżące

ROR

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł
45,00 zł +VAT

120,00 zł + koszty banków trzecich

120,00 zł + koszty banków trzecich
120,00 zł + koszty banków trzecich

Przekaz w obrocie dewizowym:
10
transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przekaz TARGET.
11
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).
12
Polecenie przelewu TARGET usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku
płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2.
TARGET2 - transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi
płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne.
13
SWIFT międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku BPS wykorzystywana do realizacji przekazów
realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku.
14

EOG
Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
8

9
10
11

12

4

ROZDZIAŁ VII

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

brak opłat za:

otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku;

realizację w miesiącu 5 poleceń przelewów krajowych w PLN (w tym zlecenia stałe);

wypłaty z bankomatów BS Kalwaria Zebrzydowska oraz bankomatach zrzeszenia BPS;

5 wypłat w miesiącu w bankomatach obcych;
Usługa
opłaty i prowizje
PŁATNOŚCI Z WYJĄTKIEM KART PŁATNICZYCH
Polecenie przelewu
Brak opłat za realizację w miesiącu 5 poleceń przelewów krajowych w PLN ( w tym zlecenia stałe)
kolejne:
* przelew papierowy z ROR
1,50 zł
* przelew internetowy z ROR
1,00 zł
* przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (powyżej 1 mln PLN
jest w systemie SORBNET
15,00 zł
Polecenie przelewu SEPA
(w trybie standardowym)
za przelew
12,00 zł
Polecenie przelewu wewnętrznego
* w placówce Banku
za przelew
0,00 zł
* w systemie bankowości internetowej
za przelew
0,00 zł
Zlecenia stałe
kolejne:
* przelew papierowy z ROR
za przelew
2,00 zł
* przelew internetowy
za przelew
1,00 zł
KARTY I GOTÓWKA
Karty
* transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej
do płatności bezgotówkowych
od transakcji
0,00 zł
* wydanie karty płatniczej (debetowej)
jednorazowo
0,00 zł
* obsługa karty debetowej
miesięcznie
4,00 zł
Obowiązuje od 01.09.2020
Wypłata gotówki
* wyplata gotówki w bankomatach
BS Kalwaria Zeb. i bankomatach
Zrzeszenia BPS.S.A.
od transakcji
0,00 zł
* wypłata gotówki z ROR
od transakcji
0,00 zł
INNE
* prowadzenie rachunku
miesięcznie
0,00 zł
* prowadzenie rachunku w systemie
bankowości internetowej
miesięcznie
0,00 zł
* sporządzanie zestawienia
transkacji płatniczych (na wniosek
posiadacza rachunku)
- za bieżący rok za
każde rozpoczęte
10 pozycji
5,00 zł
- za każdy poprzedni rok
stawkę podwyższa się
o połowę stawki podstawowej 10,00 zł
* wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym
0,00 zł
* powiadomienie SMS
- 2,00 zł miesięcznie od 01.09.2020

5

