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Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i
usługi bankowe świadczone w walucie krajowej - Klienci Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim", zwaną dalej taryfą
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych,
obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, lista haseł jednorazowych, hasło SMS
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe ksiegowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku
klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1) 25 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie kart, (druga część składowa opłata za użytkowanie kart naliczana jest w przypadku nie rozliczenia transakcji bezgotówkowych
na wymaganą kwotę, pobierana jest 3 dnia roboczego następnego miesiąca).
z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty
roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
11. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny rodzaj rachunku, z zastrzeżeniem:
1) ROR Standard - przeznaczonego dla klientów indywidualnych.
2) Impuls - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, ( od miesiąca następnego po ukończeniu przez klienta 30 lat pakiet ulega przekształceniu na ROR standard
3) Senior - przenaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia, którzy pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe.
4) Prestiż - przeznaczonego dla klientów indywidualnych będących pracownikami jednostek, rządowych, samorządowych, służby zrowia oraz osób, których wpływy na rachunkek wynoszą minmum 5.000,00zł
( w przypadku braku wpływów przez 6 kolejnych miesięcy, bank zastosuje pakiet ROR standard
5) Konto dla młodych -przeznaczone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 roku życia
6) ROR Rodzina 500+ - przeznaczony do wpływu środków w ramach rządowego programu wsparcia dla rodziców "Rodzina 500+"
12. Klienci instytucjonalni mogą wybrać rodzaj rachunku przeznaczony dla następujących grup klientów:
1) Rachunek Bieżący - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów instytucjonalnych,
2) Rachunek Bieżący dla rolników indywidualnych,
3) Racunek Bieżący Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego,
13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
14. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania
poszczególnych kart płatniczych.
15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pom.
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Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Otwarcie i prowadzenie rachunku:
otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku (opłata pobierana od drugiego miesiąca trwania umowy)
Wpłaty gotówkowe na rachunek:
dokonywane w placówce Banku
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku
1.
1)
2)
2.

4. Realizacja przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) złożonych w formie papierowej:

Tryb pobierania
opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
ROR
Rodzina 500+

Dla młodych

ROR
Standard

Impuls

Senior

Prestiż

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

5,20 zł*
5,50 zł*

2,00 zł*
2,50 zł

2,50 zł*
3,00zł*

2,50zł*
3,00zł*

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy
przelew

- na rachunki prowadzone w placówkach Banku

za każdy przelew

bez opłat

0,20 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach

za każdy przelew

3,30 zł

0,20 zł

3,30 zł

3,30 zł

2,80 zł

3,30 zł

- przelewy ekspresowe realizowane za pomocą systemu BlueCash

za każdy przelew

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew

bez opłat
0,00 zł
6,00 zł
30,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
6,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy

bez opłat
1,00 zł
6,00 zł
30,00 zł
10,00 zł

bez opłat
0,80 zł
6,00 zł
30,00 zł
10,00 zł

bez opłat
1,00 zł
6,00 zł
30,00 zł
10,00 zł

bez opłat
1,00 zł
6,00 zł
30,00 zł
10,00 zł

4,00 zł
4,00 zł
1,00 zł

4,00 zł
4,00 zł
1,00 zł

4,00 zł
4,00 zł
1,00 zł

4,00 zł
4,00 zł
1,00 zł

4,00 zł
4,00 zł
1,00 zł

4,00 zł
4,00 zł
1,00 zł

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
0,20 zł

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

0,80 zł

1,00 zł

1,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w placówkach Banku
- na rachunki prowadzone w innych bankach
- przelewy ekspresowe realizowane za pomocą systemu BlueCash
c) realizowanych w systemie SORBNET1)
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
5. Za sporządzenie:
a) przelewu na życzenie klienta
b) przeksięgowanie na inny rachunek w BS (ME)
c) wpłata na rachunek na życzenie klienta
Uwaga: nie dotyczy rachunków lokat terminowych, spłat kredytów i odsetek od kredytów udzielanych przez
Bank
6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z
datą przyszłą):
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku

za każdy przelew
za każdy przelew
naliczane za każdą
operację

za każdy
przelew
za każdy
przelew

b) na rachunki prowadzone w innych bankach
3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
4) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

za każdą
dyspozycję

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą
dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

nie dotyczy

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
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7.
1)
2)
3)

Polecenie zapłaty:
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z
polecenia zapłaty2)

za każdą
dyspozycję

4) opłata za poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty
8. Ustanowienie, odwołanie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta

za każdą
dyspozycję

każdorazowo

2,00 zł
1,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

2,00 zł
1,00 zł

2,00 zł
1,00 zł

2,00 zł
1,00 zł

2,00 zł
1,00 zł

5,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

4,00 zł

nie dotyczy

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

5,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10 Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego ( bez załączników) lub historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego

każdorazowo

b) z lat poprzednich

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł + po 2,00 zł za
każdy poprzedni rok

5,00 zł + po 2,00 zł za
każdy poprzedni rok

5,00 zł + po 2,00 zł za
każdy poprzedni rok

5,00 zł + po 2,00 zł za
każdy poprzedni rok

5,00 zł + po 2,00 zł za
każdy poprzedni rok

5,00 zł + po 2,00 zł za
każdy poprzedni rok

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

10,00 zł
15,00 zł
30,00 zł

10,00 zł
15,00 zł
30,00 zł

10,00 zł
15,00 zł
30,00 zł

10,00 zł
15,00 zł
30,00 zł

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
11. Wydanie zaświadczenia:
- o posiadaniu rachunku bankowego ,
- stanie oszczędności,
- funkcjonowaniu rachunku, saldzie, obrotach - opinia
12.

Za przyjęcie zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców
14. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego
15.
na rachunku (po upływie terminu spłaty)
16.

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonywanej nieprawidłowo z powodu
podania przez posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

17. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku ROR
1) na rzecz BS w Kaliszu Pomorskim
2) na rzecz innych banków
18. Ustanowienie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku
19. Potwierdzenie wykonania przelewu
20. Zmiana karty wzorów podpisów

21. Koszty wynikające z transakcji dewizowych

za każde
zaświadczenie

za każde przyjęcie
,odwołanie albo
zmianę
od każdego
spadkobiercy
za każdą
dyspozycję
za każde
zawiadomienie

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

20,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

max 25,00 zł nie więcej niż max 50,00 zł nie więcej niż max 50,00 zł nie więcej niż max 50,00 zł nie więcej niż max 50,00 zł nie więcej niż
50 % kwoty transakcji
50 % kwoty transakcji
50 % kwoty transakcji
50 % kwoty transakcji
50 % kwoty transakcji

każdorazowo

bez opłat

każdorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

miesięcznie

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

każdorazowo

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

za każdą
dyspozycję zmiany
karty

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

według kosztów
poniesionych z zawartej
transkcji

nie dotyczy

według kosztów
poniesionych z zawartej
transkcji

według kosztów
poniesionych z zawartej
transkcji

według kosztów
poniesionych z zawartej
transkcji

według kosztów
poniesionych z zawartej
transkcji

za każdą
dyspozycję

1)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku
2)Opłata za aktualizację nie dot yczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank
* Opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku w Filii w Złocieńcu ul Kręta 16a będą wynosić do dnia 31-03-2016 roku 1/2 obowiązującej stawki za otwardzie i prowadzenie rachunku
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Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim
Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe A,VISTA ( płatne na każde żądanie)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

A,VISTA

SKO

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych:
1) otwarcie rachunku

-

2) prowadzenie rachunku
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego

za każdą wypłatę

bez opłat

bez opłat

4. Realizacja przelewów:

za każdy przelew
bez opłat

bez opłat

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku
b) na rachunki prowadzone w innych Bankach
c) realizowanych w systemie SORBNET3)
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
6. Wydanie zaświadczenia:
- o posiadaniu rachunku bankowego

10,00 zł

10,00 zł
bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

nie dotyczy

od każdego spadkobiercy

20,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

za każde zaświadczenie

- funkcjonowaniu rachunku, saldzie, obrotach - opinia
Ustanowienie, odwołanie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym /
7.
ustanowienie pełnomocnika / odwołanie pełnomocnika
Za przyjęcie zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu
8.
na wypadek śmierci
9. Realizacja dyspozycji spadkobierców

3,00 zł
30,00 zł

bez opłat

-

- stanie oszczędności

3,00 zł
30,00 zł

10. Czynności związane z obsługą ksiażeczek oszczędnościowych:
a) zgłoszenie utraty ksiażeczki

każdorazowo

b) umorzenie utraconej ksiażeczki
c) wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej lub utraconej
11. Likwidacja książeczki

za każdą likwidację

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł + po 2,00 zł
za każdy poprzedni
rok

bez opłat

12. Sporządzenie kopii:
1) historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego

każdorazowo

b) z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

bez opłat

6

Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim
a) klient określi datę dokonania operacji

10,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji

15,00 zł

bez opłat

każdorazowo

2,00 zł

bez opłat

każdorazowo

max 50,00 zł nie
więcej niż 50 %
kwoty transakcji

nie dotyczy

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

13. Potwierdzenie wykonania przelewu
14.

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonywanej nieprawidłowo z powodu podania przez
posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

15. Ustanowienie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku
3)

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku

7

bez opłat

Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim
Rozdział 2.1 Rachunki oszczędnościowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:
dokonywane w placówce Banku
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku

4. Realizacja przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo

2,00 zł

miesięcznie

bez opłat

-

bez opłat

-

jeden przelew w miesiącu bez opłat,
każdy kolejny przelew 10,00 zł 6

za każdy
przelew

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w placówkach Banku

jeden przelew w miesiącu bez opłat,
każdy kolejny przelew 10,00 zł 6

- na rachunki za energię elektryczną

jeden przelew w miesiącu bez opłat,
każdy kolejny przelew 10,00 zł 6

- na rachunki prowadzone w innych bankach

jeden przelew w miesiącu bez opłat,
każdy kolejny przelew 10,00 zł 6

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w placówkach Banku

nie dotyczy

- na rachunki prowadzone w innych bankach

nie dotyczy

c) realizowanych w systemie SORBNET 4)

30,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):

8

10,00 zł

Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku

za każdy

nie dotyczy

przelew

nie dotyczy

za każdy

nie dotyczy

przelew

nie dotyczy

a) złożona w formie papierowej

za każdy

nie dotyczy

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

przelew

nie dotyczy

a) złożone w formie papierowej

za każdy

nie dotyczy

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

przelew

nie dotyczy

b) na rachunki prowadzone w innych bankach
2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

4) odwołanie zlecenia stałego:

9

Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim
6. Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia
zapłaty 5)
7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

za każdy

nie dotyczy

przelew

nie dotyczy
nie dotyczy

za każdą dyspozycję

5,00 zł

każdorazowo

bez opłat

1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego

bez opłat

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta
9. Wydanie zaświadczenia:

bez opłat

- o posiadaniu rachunku bankowego ,

za każde zaświadczenie

- stanie oszczędności,
- funkcjonowaniu rachunku, saldzie, obrotoach - opinia
10.

10,00 zł
15,00 zł
30,00 zł

Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu
na wypadek śmierci

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców
12. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na
13.
rachunku (po upływie terminu spłaty)
14. Zmiana karty wzorów podpisów

za każde
przyjęcie,odwołanie albo
zmianę

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

20,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każde zawiadomienie

bez opłat

za każdą dyspozycję
zmiany karty

10,00 zł

każdorazowo

5,00 zł

15. Sporządzenie kopii:
1) historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego

5,00 zł + po 2,00 zł za każdy poprzedni
rok

b) z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

10,00 zł

a) klient określi datę dokonania operacji

15,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji
16. Potwierdzenie wykonania przelewu
17.

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonywanej nieprawidłowo z powodu podania przez
posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

10

każdorazowo

2,00 zł

każdorazowo

max 50,00 zł nie więcej niż 50 % kwoty
transakcji

Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim
18. Ustanowienie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku

4

miesięcznie

)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku

5)

Opłata za aktualizację nie dot yczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank

6)

Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też bezgotówkowej

11

5,00 zł

Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim
Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnosciowej
2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnosciowej

-

bez opłat

-

bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku

-

bez opłat

-

bez opłat

5. Realizacja przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

za każdy przelew

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

bez opłat
3,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET7)
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
6. Ustanowienie, odwołanie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej
7. Za zmianę przyjęcie, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
8. Realizacja dyspozycji spadkobierców
9. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz:
1) placówek Banku

30,00 zł
10,00 zł
za każdą dyspozycję

5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

od każdego spadkobiercy
za każdą dyspozycję

20,00 zł
bez opłat

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1
10. Czynności związane z obsługą ksiażeczek oszczędnościowych:

30,00 zł

a) zgłoszenie utraty ksiażeczki

każdorazowo

b) umorzenie utraconej ksiażeczki
c) wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej lub utraconej
11. Likwidacja książeczki

10,00 zł

12. Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
7)

20,00 zł
10,00 zł

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówkach Banku
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za każdą likwidację

bez opłat

każdorazowo

15,00 zł

Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim

Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej
Stawka obowiązująca
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Dla młodych

ROR
Rodzina 500+

ROR
STANDARD

Rachunek
oszczędnościowy

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

a) abonament miesięczny ( w cenie abonamentu 10 SMS darmowych)

ostatniego dnia każdego
miesiaca za miesiac
bieżący

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

b) opłata za każdy kolejny SMS

ostatniego dnia każdego
miesiaca za miesiac
bieżący

0,30 zł

0,30 zł

po każdej zmianie

1,00 zł

po każdej zmianie
jednorazowo

1,00 zł
bez opłat

za każdą listę

Impuls

Senior

Prestiż

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

nie dotyczy

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

nie dotyczy

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

nie dotyczy

koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru
według cennika usług
Pocztowych Poczta
Polska

koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru
według cennika usług
Pocztowych Poczta
Polska

koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru
według cennika usług
Pocztowych Poczta
Polska
25,00 zł

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
1) kanału WWW

8)

2) Serwisu SMS

c) zmiana nr telefonu komórkowego, na który maja być przesyłane informacje
d) dodanie kolejnego nr telefonu komórkowego, na który mają być przesyłane informacje
3) elektroniczna skarbonka
2. Opłata za hasła jednorazowe w formie papierowej
1) wydanie pierwszej listy haseł
2) wydanie kolejnej listy haseł
3. Opłata za przekazywanie haseł SMS

miesięcznie

4. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

od każdej przesyłki

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju
5. Potwierdzenie w formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem Internet
Bankingu

każdorazowo

6. Reklamacja

koszt listu poleconego za koszt listu poleconego za koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru potwierdzeniem odbioru potwierdzeniem odbioru
według cennika usług
według cennika usług
według cennika usług
Pocztowych Poczta
Pocztowych Poczta
Pocztowych Poczta
Polska
Polska
Polska
25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

nie dotyczy

25,00 zł

25,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

nie dotyczy

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

każdorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

7. Odblokowanie systemu i ponowne wydanie "haseła dostępu" na wniosek klienta

każdorazowo

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

8. Zablokowanie usługi przez Bank na wniosek klienta

każdorazowo

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

8) nie udostępnia się kanałów WWW w rachunkach oszczędnościowych
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Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim

Rozdział 5. Karty płatnicze
a)Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)
Maesrtro/Visa Electron/MasterCard - STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

1.
1)
2)
3)
4)

Wydanie karty do rachunku:
wydanie pierwszej karty dla posiadacza rachunku
wydanie pierwszej karty współposiadacza rachunku
wydanie pierwszej karty osoby wskazanej
wydanie każdej kolejnej karty do rachunku dla posiadacza, współposiadacza rachunku lub osobie
wskazanej
UWAGA Wydanie pierwszej karty "bez opłat" dotyczy wydania pierwszej karty do rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego bez względu na rodzaj karty.

za każdą kartę

2.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

za każdą kartę

3.

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie
wskazanej:
ROR STANDARD
Konto Impuls
Knto Senior
Konto Prestiż
Konto dla młodych
ROR Rodzina 500+
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty 9)
ROR STANDARD

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

za każdą kartę

-

Visa Electron
"młodzieżowa"

MasterCard zbliżeniowa
Młodzieżowa

Visa Electron payWave
"Młodzieżowa"

MasterCard zbliżeniowa

Maestro/
Visa Electron

Visa Electron payWave

karta mobilna Visa

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy
bez opłat
nie dotyczy
nie dotyczy
bez opłat
nie dotyczy
bez opłat

nie dotyczy
bez opłat
nie dotyczy
nie dotyczy
bez opłat
nie dotyczy
bez opłat

nie dotyczy
bez opłat
nie dotyczy
nie dotyczy
bez opłat
nie dotyczy
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
nie dotyczy
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
nie dotyczy
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
nie dotyczy
bez opłat
bez opłat

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
bez opłat

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w
przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł

2) Konto Impuls
2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
operacji bezgotówkowych w operacji bezgotówkowych w operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
miesiącu kalendarzowym na miesiącu kalendarzowym na miesiącu kalendarzowym na miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
łączną kwotę min. 50,00 zł, w łączną kwotę min. 50,00 zł, w łączną kwotę min. 50,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w
przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł
3) Knto Senior

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w
przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
2,00 zł przy rozliczeniu
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w
przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł przeciwnym wypadku 4,00 zł

miesięcznie
4) Konto Prestiż

5) Konto dla młodych
0,00 zł przy rozliczeniu
0,00 zł przy rozliczeniu
0,00 zł przy rozliczeniu
operacji bezgotówkowych w operacji bezgotówkowych w operacji bezgotówkowych w
miesiącu kalendarzowym na miesiącu kalendarzowym na miesiącu kalendarzowym na
łączną kwotę min. 50,00 zł, w łączną kwotę min. 50,00 zł, w łączną kwotę min. 50,00 zł, w
przeciwnym wypadku 2,00 zł przeciwnym wypadku 2,00 zł przeciwnym wypadku 2,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

6) ROR Rodzina 500+

nie dotyczy

nie dotyczy
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nie dotyczy

0,00 zł przy rozliczeniu
0,00 zł przy rozliczeniu
0,00 zł przy rozliczeniu
0,00 zł przy rozliczeniu
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
operacji bezgotówkowych w
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
miesiącu kalendarzowym na
łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w łączną kwotę min. 300,00 zł, w
przeciwnym wypadku 2,00 zł przeciwnym wypadku 2,00 zł przeciwnym wypadku 2,00 zł przeciwnym wypadku 2,00 zł

Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
7. Opłata za wpłatę gotówki:
1) w bankomatach z funkcją wpłatomatu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

za każdą zmianę
za każdą wpłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

8.
1)
2)
3)
4)
5)

Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 10)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 10)
w bankomatach za granicą

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

9.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

10.
11.
1)
2)
12.
1)
2)
13.
14.

Wydanie numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
16. Transakcje bezgotówkowe
17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

za każde sprawdzenie
miesięcznie
za każde zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
1,50 zł
5,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
5,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
2% min. 5,00 zł
2% min. 4,50 zł
3% min. 10,00 zł

bez opłat
1,50 zł
5,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
5,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
2% min. 5,00 zł
2% min. 4,50 zł
3% min. 10,00 zł

bez opłat
1,50 zł
5,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
10,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

0,20 zł
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł

0,20 zł
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł

0,20 zł
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł

0,20 zł
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł

0,20 zł
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł

0,20 zł
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
2,58 zł
2,58 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

-

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3%

bez prowizji

3%

bez prowizji

3% (dot. Visa Electron)

3%

3%
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b)Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1)
2)
7.
1)
2)
3)
4)
5)
8.
9.

Wydanie karty i numeru PIN
Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty (opłata miesięczna)
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 10)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 10)
w bankomatach za granicą
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Transakcje bezgotówkowe

Tryb pobierania opłaty

MasterCard

za każdą kartę
-

25,00 zł
bez opłat
30,00 zł
bez opłat
bez opłat

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty
miesięcznie
-

bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
bez opłat
bez prowizji

c)Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty:
1) głównej
2) dołączonej
2.

Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

1) głównej
2) dołączonej
3.
4.
5.
6.
7.
1)
2)
3)
4)
5)
8.
9.
10.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 10)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2(przy użyciu terminala POS) 10)
w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego

11. Minimalna kwota do zapłaty

12.

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę

MasterCard/Visa
bez opłat
bez opłat

rocznie, z góry za każdy
rok ważności karty
(pierwszej i
wznowionych)

55,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
-

25,00 zł
25,00 zł
bez opłat
bez opłat

za każdą wypłatę,
naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 7,00 zł
4,50 zł
6,00 zł
bez opłat

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
naliczana zgodnie z
regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowych i umową

55,00 zł

5% min. 50,00 zł

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do
zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę

a) dla umów zawartych do 11 marca 2016 r.

b) dla umów zawartych po 11 marca 2016 r.

za każde upomnienie/
wezwanie

6,20 zł (koszt listu
poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.)
bez opłat
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13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
14. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

za każde zestawienie

5,00 zł

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3% (dot. kart Visa)

15. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

nie dotyczy

16. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

nie dotyczy

d)Karty Lokalne SGB
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.

Wydanie karty (opłata roczna) karta wydawana na 4 lata
wydanie PIN
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB

9)

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdy nr PIN
miesięcznie
-

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard
8,00 zł
4,30 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

Jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata pobierana jest w

dwóch częściach składowych zgodnie z zasadami określonymi we Wstępie Taryfy
10)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
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Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim
Rozdział 6. Kredyty i pożyczki
Tryb pobierania opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja przygotowawcza:
1) udzielenie kredytu gotówkowego
2) udzielenie kredytu gotówkowego- okolicznościowego

1,5% - 5,0%
prowizja pobierana w wysokości określonej Uchwałą Zarządu
Banku wprowadzająca daną edycję kredytów gotówkowych okolicznościowych
1,50%
2,50%

3) udzielenie kredytu gotówkowego PRESTIŻ do 12 miesięcy
4) udzielenie kredytu gotówkowego PRESTIŻ powyżej 12 miesięcy
5) udzielenie kredytu w ROR
a) udzielenie
b) odnowienie
6) udzielenie kredytu odnawialnego - dopuszczalne saldo debetowe w ROR
7) udzielenie kredytu hipotecznego
a) mieszkaniowe
- udział środków własnych do 20% dla klientów nie korzystających z produktów i usług BS
- udział środków własnych do 20% dla posiadaczy ROR i RB korzystających z produktów i usług BS
- udział środków własnych powyżej 20% do 49,99 % dla posiadaczy ROR i RB korzystających z produktów i usług BS
- udział środków własnych w wysokości 50% i powyżej 50% dla posiadaczy ROR i RB korzystających z produktów i usług BS

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od
kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w
ROR), płatna:
– jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy

2,5%
2,0%
0,0%

3,00%
2,50% - 2,70%
2,00% - 2.30%
1,50% - 1.70%
3,0%
2,0%

b) pożyczki hipoteczne
8) udzielenie kredytu konsolidacyjnego
2. Prowizja rekompensacyjna (dotyczy kredytów niekonsumenckich)

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty
określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania
przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki, niepobierana od
kredytów odnawialnych w ROR

1) w przypadku całkowitej spłaty
2) w przypadku częściowej spłaty
3
1)
2)
4.

Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
kredyty udzielone na kwotę do wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie
kredyty inne, niż wskazane w pkt 1
Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki na okres:
a) prolongata do 3 miesięcy
b) prolongata na okres powyżej 3 miesięcy
5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu lub przystąpienie do długu osoby trzeciej

za każdy harmonogram
naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo

6. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty
7.
8.
9.
10.
11.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Za wydanie promesy kredytowej
Za wydanie opinii bankowej o kliencie na wniosek klienta
Za wydanie na wniosek klienta lub osoby upoważnionej oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej)
Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki lub dokumentu związanego z zabezpieczeniem wierzytelności
Za wydanie na wniosek klienta lub osoby upoważnionej zawiadomienia o terminie płatności odsetek i rat kredytu

12. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
Za wysłanie upomnienia( nie wiecej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach okreslonych w umowie
13.
kredytu/pożyczki
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym

1,5 % nie mniej niż 200,00zł
0,5 % (od kwoty spłaty)
bez opłat
10,00 zł
0,3% - 0,5% nie mniej niż 50,00 zł
01% - 1% nie mniej niż 100,00 żł
0,5% - 1,5%

naliczona od kwoty długu
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty,
płatna jednorazowo
za każdą promesę
za każdą opinię
za każdą ocenę (w zaleznosi od złozoności oceny)
każdorazowo
za każde zawiadomienie

100,00 zł
50,00 zł
0,1 % wnioskowanej kwoty nie mniej niż 50,00 zł
25,00 zł
25,00 zł

za każdy duplikat

25,00 zł

za każde upomnienie

( koszt listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A)

0,1% nie mniej niż 80 zł

6,20 zł

bez opłat

c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.
14. Za wysłanie wezwania do zapłaty w przypadkach okreslonych w umowie kredytu/pożyczki
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym

za każde wezwanie

18

6,20 zł
( koszt listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A)
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bez opłat

c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.
15. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działek

za każdy wniosek

16. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od Banku )
17. Za czynności związane z przygotowaniem ugody / porozumienia/restrukturyzacji

za każdą opinię
za każdy wniosek

50,00 zł
opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką
opłatę od Banku
1% kwoty należności objetej ugodą nie mniej niż 50,00 zł

za każdy wniosek

15,00 zł

19. Za wypełnienie deklaracji PCC do US w kredytach niekonsumenckich

za każdą deklarację

15,00 zł

20. Za pobranie raportu z BIK S.A. przy wniosku o kredyt niekonsumencki

za każdy raport

10,00 zł

18. Za wypełnienie wniosku o wpis hipoteki zabezpieczającej kredyt niekonsumencki

21. Za kontrolę BS u kredytobiorcy
Za wysłanie przypomnienia o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy kredytowej niż nieterminowa spłata kredytu np.
22.
niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej, operatu szacunkowego itp.
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za każdą kontrolę

50,00 zł

za każde wezwanie

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru według
cennika usług Pocztowych Poczta Polska
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku
pomocniczego):
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:
1) dokonywane w placówce Banku dla kwoty wpłacanej do 3 tys. zł
2) dokonywane w placówce Banku dla kwoty wpłacanej powyżej 3 tys. zł
3.

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku:

4. Realizacja przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w placówkach Banku
- na rachunki prowadzone w innych bankach
- przelewy ekspresowe realizowane za pomocą systemu BlueCash
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w placówkach Banku
- na rachunki prowadzone w innych bankach
- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych
- przelewy ekspresowe realizowane za pomocą systemu BlueCash
c) realizowanych w systemie SORBNET1)
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
5. Za sporządzenie:
a) przelewu na życzenie klienta
b) przeksięgowanie na inny rachunek w BS (ME)
c) wpłata na rachunek na życzenie klienta
Uwaga: nie dotyczy rachunków lokat terminowych, spłat kredytów i odsetek od kredytów
udzielanych przez Bank
6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie
stałe, przelew z datą przyszłą):
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku

Tryb pobierania
opłaty

Rachunki Bieżące

Rachunek Bieżący
Rolnik

Rachunek bieżący Non
profit

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

28,00 zł

16,00 zł

6,00 zł

1,50 zł
0,05%

1,50 zł
0,05%

1,50 zł
0,05%

0,2% min. 5,00 zł

0,2% min. 3,50 zł

0,2% min. 3,50 zł

bez opłat
3,40 zł
6,00 zł

bez opłat
3,40 zł
6,00 zł

bez opłat
3,00 zł
6,00 zł

bez opłat
1,00 zł
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł
1,00 zł

bez opłat
0,60 zł
0,60 zł

30,00 zł
10,00 zł

30,00 zł
10,00 zł

30,00 zł
10,00 zł

naliczane za każdą
operację

4,00 zł
4,00 zł
1,00 zł

4,00 zł
4,00 zł
1,00 zł

4,00 zł
4,00 zł
1,00 zł

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie, za
każdy rachunek
naliczana od
wpłacanej kwoty
naliczana od
wypłacanej kwoty

za każdy przelew
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b) na rachunki prowadzone w innych bankach
2) realizacja przelewu złożonego w formie elektronicznej
a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) w formie papierowej
b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
4) odwołanie zlecenia stałego
a) w formie papierowej
b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

za każdą dyspozycję

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
0,60 zł

za każdą dyspozycję

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

za każdą dyspozycję

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat
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7. Polecenie zapłaty:
1) opłaty pobierane z rachunku wierzyciela:
a) aktywacja usługi
b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty
c) realizacja polecenia zapłaty
2) opłaty pobierane z rachunku dłużnika:
a) realizacja polecenia zapłaty
b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści
zgody na korzystanie z polecenia zapłaty2)

za każdą
dyspozycję

8. Ustanowienie, odwołanie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

9.

Blokada środków lub przyjęcie pełnomocnictwa do rachunków rozliczeniowych na
rzecz innych banków lub podmiotów

10. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

50,00 zł
2,00 zł
2,50 zł

50,00 zł
2,00 zł
2,50 zł

50,00 zł
2,00 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

każdorazowo

80,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

12,50 zł
0,50 zł

12,50 zł
0,50 zł

12,50 zł
0,50 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat
5,00 zł
bez opłat
1,00 zł

bez opłat
5,00 zł
bez opłat
1,00 zł

bez opłat
5,00 zł
bez opłat
1,00 zł

11. Wydanie książeczki czekowej lub blankietu czekowego
a) książeczki czekowej 25 szt.
b) blankietów czekowych
12. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów
13. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego częściej niż 1 raz w miesiącu
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta
3) wydruk załącznika do wyciągu

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję
-

za każde wysłanie

14. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich

za każde zestawienie

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł + po 5,00 zł za
każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 5,00 zł za
każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 5,00 zł za
każdy poprzedni rok

30,00 zł

30,00 zł

10,00 zł

15. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
a) o posiadaniu rachunku

za każde
zaświadczenie

22

Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim
b) o posiadaniu rachunku i wysokości salda

za każde
zaświadczenie

40,00 zł

40,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł + po 5,00 zł za
każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za
każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za
każdy poprzedni rok

15,00 zł
25,00 zł

15,00 zł
25,00 zł

bez opłat
bez opłat

16. Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich

za każdy dokument

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
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17. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
dokumentu

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

naliczana od kwoty
do wypłaty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,10%

0,10%

0,10%

za każde upomnienie

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

za każdą dyspozycję

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

50,00 zł

nie dotyczy

za każdą wpłatę,
pobierana zbiorczo
raz dziennie

indywidualnie ustalana z
klientem

indywidualnie ustalana z
klientem

nie dotyczy

22. Zmiana karty wzorów podpisów

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

23. Za likwidację
rachunku bieżącego
rachunku pomocniczego

za każdą dyspozycję

5,00 zł
5,00 zł
według kosztów
poniesionych z zawartej
transkcji

5,00 zł
5,00 zł
według kosztów
poniesionych z zawartej
transkcji

5,00 zł
5,00 zł
według kosztów
poniesionych z zawartej
transkcji

każdorazowo

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

18. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej
1) w przypadku podjęcia gotówki
2) w przypadku niepodjęcia gotówki
19.

Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia z powodu
przekroczenia salda

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej
20. nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru
rachunku bankowego odbiorcy
21. Usługa płatności masowych
1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny

24. Koszty wynikające z transakcji dewizowych

Za wydanie klientom ( na wniosek) potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla
audyrorów
26. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku
25.

1)
2)

za każdą dyspozycję

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank

Rozdział 1a. Rachunki do regulowania okresowych płatności prowadzone z tytułu ubezpieczeń społecznych
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1

Przelewy realizowane na rachunki prowadzone w innych bankach

Tryb pobierania
opłaty
za każdy przelew
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stawka obowiązująca
3,50 zł
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Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych
1. Rachunki lokat terminowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej
2. Prowadzenie rachunku lokaty termnowej

-

bez opłat

-

bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku

-

bez opłat

za każdy przelew

bez opłat

5. Realizacja przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł
a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

bez opłat
4,00 zł

3)

30,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda
7.

10,00 zł

Ustanowienie, odwołanie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty terminowej

8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
9. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej z tytułu udzielonego przez inny bank lub
podmiot
10. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku lokaty
terminowej

3)

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku
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za każde zaświadczenie

50,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

za każdą dyspozycję

25,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

za każde zestawienie

25,00 zł
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Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej
Stawka obowiązujaca
Tryb pobierania
opłaty

Rachunki Bieżące

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

a) abonament miesięczny (w cenie abonamentu 10 SMS darmowych)

ostatniego dnia
każdego miesiąca za
miesiąc bieżący

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

b) opłata za każdy kolejny SMS

ostatniego dnia
każdego miesiąca za
miesiąc bieżący

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

po każdej zmianie

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

po każdej zmianie

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

Wyszczególnienie czynności
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
1) kanału WWW
- instalacja oprogramowania IBF

Rachunek Bieżący
Ronik

Rachunek bieżący
Non profit

2) Serwisu SMS:

c) zmiana nr telefonu komórkowego, na który maja być przesyłane informacje
d) dodanie kolejnego nr telefonu komórkowego, na który mają być przesyłane
2. Opłata za użytkowanie tokena:

informacje

za każdy token:

1) wydanie pierwszego tokena:

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie4):

jedorazowo

120,00 zł

120,00 zł

120,00 zł

3) użytkowanie tokena

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

4) opłata za odblokowanie tokena (zablokowanego z winy klienta)

jednorazowo

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

za każdy token

130,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

za każdą listę

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

koszt listu poleconego
za potwierdzeniem
odbioru według cennika
usług Pocztowych
Poczta Polska

koszt listu poleconego
za potwierdzeniem
odbioru według
cennika usług
Pocztowych Poczta
Polska

koszt listu
poleconego za
potwierdzeniem
odbioru według
cennika usług
Pocztowych Poczta
Polska

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

5) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta
3. Opłata za hasła jednorazowe w formie papierowej
1) wydanie pierwszej listy haseł
2) wydanie kolejnej listy haseł
4. Opłata za przekazywanie haseł SMS
5. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:

miesięcznie

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

za każdą przesyłkę

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej
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3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru
6. Potwierdzenie w formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem Internet
Bankingu

każdorazowo

7. Reklamacja
8. Odblokowanie systemu i ponowne wydanie "haseła dostępu" na wniosek klienta
9. Zablokowanie usługi przez Bank na wniosek klienta

4)

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

każdorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

każdorazowo

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

każdorazowo

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Wznowenie tokena następuje na wniosek uzytkownika
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Rozdział 4. Karty płatnicze
a)Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:
1) Rachunek bieżący (Firmy)
a) pierwszej
b) kolejnej
2) Rachunek bieżący (Rolnik)
a) pierwszej
b) kolejnej
3) Non-profit
a) pierwszej
b) kolejnej
Uwaga: Wydanie pierwszej karty "bez opłat" dotyczy wydania pierwszej karty do rachunku bieżącego bez względu na
rodzaj karty.
2.
1)
2)
3.
1)
2)
3)

Wydanie:
duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
nowej karty w miejsce utraconej
Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:
Rachunek bieżący (Firmy)
Rachunek bieżący (Rolnik)
Non-profit
Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty

Tryb pobierania opłaty

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę

4. Zastrzeżenie karty
5. Użytkowanie karty 5)
1) Rachunek bieżący (Firmy)

-

miesięcznie

MasterCard Business z funkcją
zbliżeniową

bez opłat
25,00 zł

bez opłat
15,00 zł

bez opłat
15,00 zł

bez opłat
25,00 zł

bez opłat
15,00 zł

bez opłat
15,00 zł

bez opłat
25,00 zł

bez opłat
15,00 zł

bez opłat
15,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500,00 zł, w
przeciwnym wypadku 6,00 zł
3,00 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500,00 zł, w
przeciwnym wypadku 6,00 zł

3) Non-profit
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wpłatę gotówki:

1) w bankomatach z funkcją wpłatomatu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim
8.
1)
2)
3)
4)

Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych

9.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

10.
11.
1)
2)
12.
1)
2)
13.
14.
15.
16.

Wydanie numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcje bezgotówkowe

w kasach banków SGB ( przy użyciu terminala POS)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

Visa Business Electron PayWave

3,00 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500,00 zł, w
przeciwnym wypadku 6,00 zł

2) Rachunek bieżący (Rolnik)

6.
7.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Visa Business Electron

6)

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 ( przy użyciu terminala POS )
5) w bankomatach za granicą

6)

od każdej zmiany

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą wpłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
4,50 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

bez opłat
4,50 zł
2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

bez opłat
4,50 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 5,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
10,00 zł

0,20 zł
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
bez opłat

0,20 zł
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
bez opłat

0,20 zł
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę
-
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17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

3%

30

3%

bez opłat
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b\Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
1)
2)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Wydanie karty i numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
6)
w kasach banków SGB ( przy użyciu terminala POS )
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
6)
w kasach banków innych, niż wskazane w pkt 2 ( przy użyciu terminala POS )
w bankomatach za granicą

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

MasterCard
25,00 zł

za każdą kartę

4,50 zł
7,00 zł

za każdą zmianę

bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej kwoty

c)Karty świadczeniowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wydanie karty i PIN
Zasilenie rachunku karty
Wydanie numeru PIN
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB
Transakcje bezgotówkowe

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą dyspozycję
miesięcznie
-

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
6,00 zł
bez opłat
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
bez opłat
bez prowizji

d)Karty Lokalne SGB
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wydanie karty (opłata roczna) karta wydawana na 4 lata
wydanie PIN
Zasilenie rachunku karty
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

MasterCard
4,30 zł
4,30 zł
1,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdą kartę
za każdy nr PIN
za każdą dyspozycję
miesięcznie
-

e)Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wydanie karty (głównej lub dołączonej)

2.

Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

3.
4.
5.
6.
7.
1)
2)
3)
4)
5)
8.
9.
10.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB ( przy użyciu terminala POS )
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

6)

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 ( przy użyciu terminala POS)
w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego

11. Minimalna kwota do zapłaty

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
rocznie, z góry za każdy rok ważności kart
wznowionych
za każdą kartę
za każdą kartę
-

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
6)

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych i umową
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard
75,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
35,00 zł
bez opłat
bez opłat
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4,50 zł
6,00 zł
bez opłat
5% min. 50,00 zł

Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim

12.
Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
5)
6)

za każdy upomnienie/wezwanie

20,00 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

Jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata pobierana jest w dwóch częściach składowych zgodnie z zasadami określonymi we Wstępie Taryfy
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
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Rozdział 5. Kredyty i pożyczki
Tryb pobierania opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja wstępna (aplikacyjna)
- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki, naliczana od
wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki, płatna w dniu złożenia wniosku
a) kredyty powyżej 50.000 zł do 100.000 zł

b) kredyty powyżej 100.000 zł

- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z
podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi, natomiast w
przypadku udzielenia kredytu, zaliczana jest na poczet prowizji
przygotowawczej
- prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w których
Bank jest uczestnikiem konsorcjum, a także w przypadku klientów,
którym Bank złożył ofertę kredytową (oferta złożona z inicjatywy Banku)

50,00 zł

100,00 zł

2. Prowizja przygotowawcza:
1) Kredyty na działalność gospodarczą obrotowe w rachunku kredytowym
a) do 12 miesięcy

1,00% - 4,00%

b) powyżej 12 miesięcy

1,00% - 4,00%

2) Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR 7)

1,85%

3) a) Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
- za przyznanie kredytu do 12 m-cy

4)

5)
6)

7)
3.

- za przyznanie kredytu powyżej 12 m-cy do 36 m-cy
b) Podręczny kredyt obrotowy
Kredyty inwestycyjne
- do 5 lat
- powyżej 5 lat
Kredyty hipoteczne
Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
- na remont i modernizację -udział własny 0,00 %
- na remont i modernizację -udział własny do 20,00 %
- na remont i modernizację -udział własny powyżej 20,00 %
- na inny cel
Na zakup i montaż kolektorów słonecznych
Prowizja rekompensacyjna (w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki z terminem spłaty
powyżej 2 lat)
a) całkowita spłata kredytu lub pożyczki
b) częściowa splata kredytu lub pozyczki
uwaga: prowizja pobierana od spłat częściowych dokonywanych w ciągu dwóch pierwszych lat kredytu lub
pożyczki

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu
(dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo przed
postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

1,00% - 2,50%
2,00% - 5,00%
1,00% - 4,00%
2,00% - 5,00%
2,00% - 5,00%
2,50% - 5,00%
1,00% - 4,00%
0,80% - 3,50%
0,30% - 3,00%
0,50%
3,00%

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w
harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty
kredytu (pobierana dla przedterminowych spłat dokonywanych
wcześniej niż 14 dni od daty umownej zapadalności zobowiązania) dotyczy kredytów nieodnawialnych.

4. Opłata za obsługę dopłat ARiMR

naliczana miesięcznie od kwoty zadłużenia, pobierana wraz ze spłatą
raty odsetkowej

5. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki

naliczana od kwoty prolongowanej

1,5 % nie mniej niż 200,00 zł
0,50%

0,03%

a) do 3 miesięcy

1% nie mniej niż 50,00 zł

b) powyżej 3 miesięcy

2% nie mniej niż 50,00 zł
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naliczana od kwoty długu

6. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
7. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty
8.

naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty w przypadku
zwiększenia kwoty kredytu prowizję pobiera się wg pkt 2

od 0,5%
0,1% kwoty należności, nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej
niż 200,00 zł

Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu
kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik:
za każdy egzemplarz zaświadczenia

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą

30,00 zł

2) dla podmiotów gospodarczych

50,00 zł

3) dla SGB leasing S.z o o

25,00 zł

9. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia złożoności):
a) dla rolników z tyt. Kredytu na działalność rolniczą

za każdą opinię

b) dla podmiotów gospodarczych

50,00 zł
100,00 zł

10. Za wydanie promesy kredytowej

za każdą promesę
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0,2% od kwoty wnioskowanej, nie mniej niż 100,00 zł i nie
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11. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki lub aneksu

za każdy duplikat

12. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu
rejestrowego lub przewłaszczenia:

za każdy duplikat

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
2) dla podmiotów gospodarczych

za każdy harmonogram

14. Za wysłanie upomnienia:
15. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości:
dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
dla podmiotów gospodarczych
Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta

18. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej
19.

Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie
opłaty od Banku)

20. Za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia
21.

30,00 zł
80,00 zł

13. Za sporządzenie harmonogramu na wniosek klienta

16.
1)
2)
17.

20,00 zł

Czynności związane z dokonaniem oszacowania przez Bank wartości nieruchomości zabudowanej
mającej stanowić zabezp. Kredytu, w przypadku gdy nie jest obligatoryjna wycena rzeczoznawcy
majątkowego, bądź gdy Bank zwolnił Kredytobiorcę z dostarczenia takiej wyceny

22. Za czynności związane z przygotowaniem ugody / porozumienia/restrukturyzacji

10,00 zł

za każdy egzemplarz upomnienia

30,00 zł

za każde wezwanie

30,00 zł

za każdy wniosek

50,00 zł
100,00 zł

za każdą czynność

25,00 zł

za każdy wniosek

0,1% od kwoty wnioskowanej kredytu, min. 100,00 zł

za każdą opinię

opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką
opłatę od Banku

za czynność

koszt opłaty notarioalnej + 50,00 zł

za oszacowanie

100,00 zł

za każdy wniosek

2% min.100,00 zł

za każdy wniosek

15,00 zł

za każdą deklarację

15,00 zł

25. Za pobranie raportu z BIK S.A.

za każdy raport

10,00 zł

26. Za kontrolę BS u kredytobiorcy

za każdą kontrolę

50,00 zł

za każde wezwanie

30,00 zł

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za rozpatrzenie zlecenia udzielenia limitu, wystawienia gwarancji/
regwarancji, poręczenia, promesy wystawienia gwarancji/regwarancji,
naliczana od kwoty wnioskowanej, płatna w dniu złożenia zlecenia (w
razie odmowy wystawienia gwarancji/regwarancji lub rezygnacji
zleceniodawcy, prowizja nie podlega zwrotowi)

1,5% nie mniej niż 200,00 zł

23. Za wypełnienie wniosku o wpis hipoteki
24. Za wypełnienie deklaracji PCC do US

Za wysłanie przypomnienia o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy kredytowej niż
27. nieterminowa spłata kredytu np. niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej, operatu
szacunkowego itp.

Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja wstępna
1) Okres ważności
a) do 6 miesięcy
b) od 6 miesięcy do 1 roku
c)od 1 roku do 2 lat
d) od 2 do 3 lat
e) powyżej 3 lat

1% nie mniej niż 200,00 zł
3,5% nie mniej niż 300,00 zł
4,5% nie mniej niż 300,00 zł
5,5% - 6% nie mniej niż 300,00 zł
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2. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji

7)

za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia,
regwarancji

Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocy ARiMR udzielonym od 2015 r. nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie
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od 0,5% do 2% nie mniej niż 200,00 zł
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Dział IV. Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
Tryb pobierania
opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Wpłaty gotówkowe:
1) na rachunki prowadzone w Banku ( z wyłączeniem ROR )
2) na rachunki prowadzone w innych bankach (wpłaty realizowane w Centrali Banku Oddziale Złocieńcu Filii w Kaliszu Filii w Złocieńcu)
3) na rachunki prowadzone w innych bankach (wpłaty realizowane w Filii w Wierzchowie)
4) na rachunki prowadzone w innych bankach (wpłaty realizowane w Filii w Złocieńcu ul Kręta 16a)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

do 3 tys. 1,50 zł pow.3 tys. 0,05%
naliczana od
wpłacanej kwoty

0,5% nie mniej niż 3,00 zł
do kwoty 500,00 zł - 2,70 zł pow. 500,00 zł -0,5% nie mniej niż 3,00 zł
do kwoty 500,00 zł - 1,85 zł pow. 500,00 zł -0,4% nie mniej niż 2,50 zł

5) wpłaty na działalność pożytku publicznego
6)
wpłata realizowana za pomocą systemu Bluecash

bez prowizji
od każdej
dyspozycji

6,00 zł

Wypłaty gotówkowe:
1) na podstawie list złożonych przez klientów
2)
z konta zlecenia do wypłaty dla klientów nie posiadających rachunków w Banku

od każdej pozycji

3,00 zł / lub zgodnie z zawartą umową

od każdej wypłaty

0,50 % nie mniej niż 5,00 zł

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

po wykonaniu operacji
miesięcznie

30,00 zł
30,00 zł

po wykonaniu operacji

wg ceny zakupu dokonanego przez Bank powiększona o aktualnie
obowiązującą stawkę podatku VAT

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Przyjęcie depozytu do przechowania: przedmioty, papiery wartościowe
2. Przechowywanie depozytu
Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, albo na
zabezpieczenie kredytu
3

Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną
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Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każde przekazanie

50,00 zł
20,00 zł

1. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie
art. 105 ust. 1 pkt 1, pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity DZ.U. z 2015 r. z póż. zm.)
1) w jednej placówce Banku
2) w każdej następnej placówce Banku
Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.
Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity DZ.U. z 2015 r. z póż. zm.)
2. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o
podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku
po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku):
1) w jednej placówce Banku
2) w każdej następnej placówce Banku
3. Korzystanie z wrzutni nocnej (usługa oferowana klientom instytucjonalnym)
4. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania
Uwaga: w sytuacjach uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym dla klientów instytucjonalnych możliwe podwyższenie prowizji
5. Za zastrzeżenie:
1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty Banku
2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1
6. Przyjęcie zamówienia na wydanie podpisu elektronicznego
7.
Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
8.
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową ( sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o
podział majątku współnego małżonków oraz spadek, organom skarbowym, osobom fizycznym, dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po
osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku
9.
Przyjęcie czeku do inkasa
10. Inkaso weksli przesłanych przez inne banki i podmioty
11.
Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków ( w stosunku do tych banków, które pobierają opłaty od Banku)
12.
13.
14.
15.
16.

Sporządzenie i przekazanie pisemnie w formie papierowej komornikowi sądowemu informacji o rachunkach bankowych oraz saldachu w zakresie
instrumentów finansowych klientów Banku
Próbne naliczenie premiii gwarancyjnej - dotyczącej książeczek mieszkaniowych założonych do dnia 23-11-1990 r.
Sporządzenie przez Bank dla klienta Instrukcji Internet Banking dla użytkownika w formie papierowej
Za wydanie duplikatu umowy
Anulowanie wykonanej transakcji na wniosek klienta
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za każde przekazanie
40,00 zł
15,00 zł
zgodnie z zawartą umową lub
naliczana od wpłacanej kwoty

0,05% nie mniej niż 5,00 zł

naliczana od wymienianej kwoty

0,5% nie mniej niż 10,00 zł

za każde zastrzeżenie
za każde zamówienie

bez opłat
10,00 zł
40,00 zł

każdorazowo

15,00 zł

każdorazowo

40,00 zł

za każdą listę
za każdy weksel

35,00 zł
20,00 zł

za każdą informację

opłata w wysokości stosowanej przez
bank pobierający taką opłatę od Banku

każdorazowo

50,00 zł

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

30,00 zł
3,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

