BANK SPÓŁDZIELCZY
W SKARYSZEWIE

Taryfa prowizji i opłat
za czynności i usługi bankowe
w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala
Tekst jednolity

Skaryszew 2015
Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Zasady pobierania prowizji i opłat.
1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone nie w BS Skaryszew
pobiera się od wpłacającego.
2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS
Skaryszew pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z
zawartą umową pomiędzy BS Skaryszew a posiadaczem tego rachunku.
3. Za czynności i usługi bankowe wykonane na podstawie umów zawartych
przez BS Skaryszew z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi na
zlecenie których dokonywane są operacje BS Skaryszew pobiera prowizję
lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie.
4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach
„od”, „do” Zarząd lub Kierownik Filii ustalają indywidualnie wysokość
pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach.
5. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
1) otwarcia i prowadzenia rachunków:
a. lokat terminowych,
b. wkładów oszczędnościowych,
2) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia
ofiarodawcę na mocy przepisów szczegółowych do uzyskania ulgi w
podatku dochodowym.
3) wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS
Skaryszew, oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków
kredytowych i rachunków bieżących.
4) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS Skaryszew
(Np. z tytułu najmu lokalu BS Skaryszew, dostaw, robót i usług)
oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS Skaryszew.
6. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie
pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków gdy poszukiwanie
dokonywane jest na żądanie osób o których mowa w art. 105 Prawa
bankowego i innych przepisach prawa.
7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach
ogólnie obowiązujących.
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Rozdział 1.
KREDYTY
Lp.

1.

STAWKA
PODSTAWOWA

WYSZCZEGÓLNIENIE
1.Prowizje od kredytów konsumenckich:
a) prowizja przygotowawcza
b) prowizja z tytułu odnowienia kredytu
2. Prowizja od kredytów inwestycyjnych
rolników i przedsiębiorców dwuletnich
i pięcioletnich.
3. Prowizja od kredytów inwestycyjnych
rolników i przedsiębiorców powyżej 5 lat.
4. Prowizja od kredytów udzielonych w
rachunku bieżącym z terminem spłaty do
1 roku:
a) w kwocie powyżej 500.000,- zł
b) w kwocie do 500.000,- zł
5. Prowizja od kwoty przyznanych kredytów
pozostałych.
6. Prowizja od kredytów z tytułu odnowienia
kredytu w rachunku bieżącym z terminem spłaty
do 1 roku:
a) w kwocie powyżej 500.000,- zł
b) w kwocie do 500.000,- zł
7. Prowizja od kwoty pozostałych kredytów:
a) z tytułu odnowienia kredytu
b) z tytułu zwiększenia kwoty kredytu w
trakcie kredytowania
8. Prowizja za zmianę warunków spłaty kredytu
na wniosek klienta (prolongata)
9. Prowizja od niewykorzystanego limitu kredytu
w rachunku bieżącym przedsiębiorców, klientów
instytucjonalnych oraz jednostek samorządu
terytorialnego
10. Prowizja od kredytów z tytułu zwiększenia
kwoty kredytu udzielonego w rachunku
bieżącym z terminem spłaty do 1 roku:
a) w kwocie powyżej 100.000,- zł
b) w kwocie do 100.000,- zł
UWAGA:
Podejmowanie indywidualnych decyzji o
prowizji od przyznanego kredytu,
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0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%

Do da t k ow a pr o w i z j a
przygotowawcza z
wyłączeniem kredytów
konsumenckich

0-3,0%

0-1,8%
0-2,3%

do 2000
– 20 zł
2000 – 5000
– 30 zł
5000 – 10000 – 40 zł
10000 – 50000 – 60 zł
50000 – 100000 – 100zł
powyżej 100000 – 200zł

0-2,3%

0-1,8%
0-2,3%
0-2,3%
0-2,3%
0-2,3%

0,5%

0-1,8%
0-2,3%

W zależności od kwoty
dotyczącej zmiany

2.

1. Prowizja z tytułu udzielonych gwarancji,
poręczeń, regwarancji i awali
a) na okres do 1 roku
- do kwoty 100,000 zł
- powyżej 100.000 zł
b) na okres powyżej 1 roku
- do kwoty 100,000 zł
- powyżej 100.000 zł
2. Prowizja za przygotowanie gwarancji.
3. Prowizja za każdy następny rozpoczęty 3miesięczny okres.
4. Prowizja od kwoty zwiększającej przyznaną
gwarancję za każdy rozpoczęty 3-miesięczny
okres.
5. Opłata za zmianę na wniosek klienta
warunków umowy.
6. Opłata za anulowanie gwarancji.
7. Opłata za wysłanie zawiadomienia o żądaniu
zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji.

3.

Opłata za zezwolenie na wykreślenie hipoteki

4.

Opłata za wydanie na wniosek Klienta
zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych
tytułów oraz zaświadczeń, że Klient nie figuruje
w BS jako dłużnik.

5.
6.

7.

Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do
spłaty raty (rat) wierzytelności BS odsetek od
każdego monitu bez względu na liczbę odbiorców
wezwania
Opłata stała od wniosku klauzuli wykonalności
bankowemu tytułowi egzekucyjnemu
Koszty związane z wytoczeniem powództwa
cywilnego
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3%
2%

nie mniej niż 200,- zł
nie mniej niż 200,- zł

3,5%
2,5%
0,2%

nie mniej niż 200,- zł
nie mniej niż 200,- zł

0,5%
0,5%
0,2%
80,- zł
50,- zł
40,0 zł

40 zł

6,60 zł

50 zł
5% dochodzonej
kwoty zadłużenia
nie mniej niż 30 zł
i nie więcej niż
100.000 zł

Rozdział 2.
OPERACJE KASOWE
Lp.

1.

2.

3.

4.

STAWKA
PODSTAWOWA

WYSZCZEGÓLNIENIE
Prowizje od wpłat gotówkowych:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
Skaryszew, chyba że umowa stanowi inaczej
2) na rachunki bankowe prowadzone w innych
bankach niż BS Skaryszew
3) od wpłat gotówkowych na rachunki rolników
4) od wpłat gotówkowych na Urząd Skarbowy i
ZUS bez względu na kwotę wpłaty
5) od wpłat gotówkowych na rachunki
budżetowe Gminy Skaryszew
6) od wpłat gotówkowych dokonanych w kasie
w Punkcie kasowym w Urzędzie Miasta i
Gminy Skaryszew
7) od wpłat gotówkowych dokonanych w Fili
Kowala od osób prywatnych
UWAGA: prowizję pobiera się od wpłacającego
lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej
umowy

Możliwość negocjowania prowizji od wpłat
gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone
przez BS
Prowizje od wypłat gotówkowych:
1) z rachunków bankowych przedsiębiorców
prowadzonych przez BS Skaryszew
2) nie zgłoszonych z co najmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem wypłat powyżej 30.000,- zł z
rachunków bankowych prowadzonych przez
nasz bank
3) od wypłat gotówkowych z rachunków
rolników
4) od wypłat gotówkowych z r-ku budżetu
UWAGA: prowizją od wypłat BS Skaryszew
obciąża rachunek wystawcy dyspozycji
Możliwość negocjowania prowizji od wypłat
gotówkowych z rachunków bankowych
prowadzonych przez BS Skaryszew
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0,6%
0,7%
0,3%
3,50 zł
0%
0,8%
0,7%

0,3% - 0,6%

0,5%
0,3%
0,3%
0%

0,3% – 0,6%

Uwagi
(dot. pkt 1)
do 335 zł – 2,00 zł
powyżej 335 zł – 0,6%
nie mniej niż 2,00 zł
(dot. pkt 2)
do 290 zł – 2,00 zł
powyżej 290 zł – 0,7%
(dot. pkt 6)
nie mniej niż 2,50 zł
do 250 zł – 1,70 zł
powyżej 250 zł – 0,7%
(dotyczy Fili Kowala)

Rozdział 3.
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY(ror)

Lp.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8
9.

STAWKA
PODSTAWOWA

WYSZCZEGÓLNIENIE
Otwarcie rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowego
Wpłaty i wypłaty dotyczące rachunków
oszczędnościowo – rozliczeniowych

bez opłat
bez opłat

Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowego
Za przelewy:
- na rachunki prowadzone w naszym banku
- na rachunki w innych bankach
- na rachunki w innych bankach za pomocą
Internet Banking
Dokonywanie stałych zleceń z r-ków
oszczędnościowo – rozliczeniowych – od każdej
operacji
Dokonanie adnotacji o zmianie adresu
zamieszkania posiadacza rachunku

4,0 zł
2,0 zł
3,0 zł
0,75 zł
4,0 zł

bez opłat

Za likwidację rachunku oszczędnościoworozliczeniowego (ror)
Za uruchomienie hasła służącego do udzielania
informacji telefonicznej o stanie rachunku –
miesięcznie
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem bankowym
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10,0 zł
2,0 zł
8,0 zł

Rozdział 4.
WYDAWANIE I OBSŁUGA KART VISA ELECTRON
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Wydanie karty:
1) Posiadaczowi/Współposiadaczowi
2) Pełnomocnikowi
Używanie karty - miesięcznie
Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w
którym nastąpiło wydanie karty
Ekspresowe wydanie karty
Zastrzeżenie karty:
1) w przypadku utraty lub kradzieży
2) z innych powodów ( np. zamknięcie
rachunku)
3) w przypadku gdy posiadacz karty
zrezygnował z karty w terminie 14
dni od jej otrzymania i w tym czasie
nie dokonał żadnej transakcji
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
Wydanie duplikatu karty
Odblokowanie karty
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
Zmiana numeru PIN
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe:
1) bankomatach SGB i BPS oraz
zrzeszonych w tych zrzeszeniach
bankach spółdzielczych,
2) w bankomatach obcych w kraju
3) w bankomatach obcych za granicą
Limit dzienny:
1) na wypłaty gotówki w bankomatach
2) na transakcje bezgotówkowe

2.
3.
4.

5
7.
8.
9.
10.
10.
11

12.

STAWKA
PODSTAWOWA
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UWAGI

7,0 zł
10,0 zł
2,0 zł
30,0zł
0 zł
15,0 zł

bez opłat
10,0 zł
7,0 zł
7,0 zł
7,0 zł
7,0 zł
bez opłat

bez opłat
2%
3%
2.000,0 zł
do wys. salda

nie mniej niż 5 zł
nie mniej niż 10,0zł

Rozdział 5.
WYDAWANIE I OBSŁUGA KART VISA ELECTRON BUSINESS
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Wydanie karty:
1) Posiadaczowi/Współposiadaczowi
2) Pełnomocnikowi
Używanie karty - miesięcznie
Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w
którym nastąpiło wydanie karty
Ekspresowe wydanie karty
Zastrzeżenie karty:
1) w przypadku utraty lub kradzieży
2) z innych powodów ( np. zamknięcie
rachunku)
3) w przypadku gdy posiadacz karty
zrezygnował z karty w terminie 14
dni od jej otrzymania i w tym czasie
nie dokonał żadnej transakcji
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
Wydanie duplikatu karty
Odblokowanie karty
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
Wydanie duplikatu PIN
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe:
1) bankomatach SGB i BPS oraz
zrzeszonych w tych zrzeszeniach
bankach spółdzielczych,
2) w bankomatach obcych w kraju
3) w bankomatach obcych za granicą
Limit dzienny:
3) na wypłaty gotówki w bankomatach
4) na transakcje bezgotówkowe

2.
3.
4.

5
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

STAWKA
PODSTAWOWA
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UWAGI

15,0 zł
15,0 zł
7,0 zł
70,0zł
0 zł
20,0 zł

bez opłat
20,0 zł
10,0 zł
10,0 zł
15,0 zł
10,0 zł
bez opłat

bez opłat
2%
3%
30.000,0 zł
do wys. salda

5 zł
10,0 zł
wg umowy
do wys. salda

Rozdział 6
RACHUNEK ROZLICZENIOWY ROLNIKÓW

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

STAWKA
PODSTAWOWA

1.
2.

Za otwarcie rachunku bankowego
Prowizja od wpłat gotówkowych

7,0zł
0,3%

nie mniej niż 1,70

3.
4.

Prowizja od wypłat gotówkowych
Za prowadzenie rachunku bankowego
miesięcznie
Bank pobiera w/w opłatę od momentu
pierwszego wpływu na rachunek.
Za przelewy:
- na rachunki prowadzone w naszym banku
- na rachunki w innych bankach
- za przelewy przez Internet Banking
na rachunek prowadzony przez
inny bank
Za wydanie zaświadczenia
Dokonywanie stałych zleceń z rachunku
Blokada rachunku na wniosek klienta
Za wycofanie blokady na wniosek klienta
Za likwidację rachunku
Za inne czynności i usługi nie przewidziane w
taryfie, BS może pobierać opłatę, której
wysokość ustala zgodnie z Uchwałą Zarządu w
uzgodnieniu z klientem.
Za przelewy z tytułu zajęć komorniczych
Zmiana karty wzorów podpisów
Za uruchomienie hasła służącego do udzielania
informacji telefonicznej o stanie rachunku –
miesięcznie
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem bankowym

0,3%

nie mniej niż 1,70

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11

12
13.
14.
15.
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4-7 zł

2,0 zł
3,0 zł
0,75 zł
40,0 zł
4,0 zł
20,0 zł
bez opłat
20,0 zł

15,0 zł
10,0 zł
3,0 zł
8,0 zł

Rozdział 7
RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Za otwarcie rachunku bankowego;
- bieżącego
- pomocniczego na wyodrębniony cel

2.

Prowizja od wpłat gotówkowych
Uwaga;
Możliwość negocjowania prowizji od wpłat
gotówkowych
Prowizja od wypłat gotówkowych
Uwaga:
Możliwość negocjowania prowizji od wypłat
gotówkowych
Opłata za przelewy:
- na rachunki bankowe prowadzone
przez nasz bank
- na rachunki bankowe prowadzone
przez inny bank
- za przelewy przez Internet Banking
na rachunek prowadzony przez inny
bank

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13
14.

STAWKA
PODSTAWOWA
20,0 zł
15,0 zł

Prowizja za uruchomienie usługi Internet
Banking:
- za pierwsze uruchomienie usługi z
dojazdem pracownika
- za każdą następną reinstalację na
żądanie klienta
Za korzystanie z usługi Internet Banking
opłata miesięczna
Za prowadzenie rachunku bankowego opłata
miesięczna
Za wydanie na wniosek klienta:
- opinii bankowej
- zaświadczenia stwierdzającego
posiadanie rachunku bieżącego z
określeniem wielkości obrotów
Dokonywanie stałych zleceń z rachunków
bieżących od każdej operacji
Za likwidację rachunku bieżącego i
pomocniczego
Za przelewy z tytułu zajęć komorniczych
Zmiana karty wzorów podpisów
Za uruchomienie hasła służącego do
udzielania informacji telefonicznej o stanie
rachunku – miesięcznie
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa
do dysponowania rachunkiem bankowym
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0,6%
0,3 – 0,6%
0,6%
0,3 – 0,6%
2,0 zł
3,0 zł
0,75zł

100,0 zł
50,0 zł
10,0 zł
25,0 zł
60,0 zł
50,0 zł
5,0 zł
20,0 zł
25,0 zł
10,0 zł
5,0 zł
8,0 zł

Rozdział 8
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Za założenie książeczki oszczędnościowej
avista
Za założenie lokaty terminowej
Wymiana książeczki oszczędnościowej:
- awista
- terminowej
Wpłaty i wypłaty z książeczki awista
Za przelew z książeczki oszczędnościowej

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

10.
11
12.

STAWKA
PODSTAWOWA
bez opłat
bez opłat
5,0 zł
5,0 zł
bez opłat
bez opłat

Za przyjęcie zawiadomienia (wniosku)
o utracie umiejscowionej książeczki
terminowej
Za przyjęcie i zmianę dyspozycji na
wypadek śmierci
Za odwołanie dyspozycji na wypadek
śmierci
Za likwidację książeczki na życzenie
klienta:
- awista
- lokaty terminowej
Za likwidację lokaty promocyjnej SGB
założonej w kwocie 500,- zł
Za likwidację lokaty promocyjnej SGB
założonej w kwocie powyżej 500,- zł
Ustanowienie albo zmiana
pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem bankowym

20,0 zł
20,0 zł
bez opłat
5,0 zł
10,0 zł
5,0 zł
10,0 zł
8,0 zł
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Rozdział 9
RACHUNKI BIEŻĄCE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Za otwarcie rachunku bankowego;
- bieżącego
- dodatkowego
Za prowadzenie rachunku:
- bieżącego i dodatkowego
- R-ki Komitetów rodzicielskich
- Fundusze socjalne
- Uczniowskie Kluby Sportowe
- Ochotnicze Straże Pożarne
- zakładowe KZP i Koła Gospodyń
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ska
- Kluby Sportowe pozostałe
Uwaga:
Możliwość negocjacji opłat
Za przelewy:
- na rachunki prowadzone w naszym
Banku
- na rachunki prowadzone w innym
Banku
- za przelewy w systemie Home
Banking na rachunki prowadzone
w naszym banku
- za przelewy w systemie Home
Banking prowadzone w innym
Banku
- za przelewy przez Internet Banking
na rachunek prowadzony przez inny
bank
Za przelewy Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Skaryszewie:
- na rachunki prowadzone w naszym
banku
- na rachunki prowadzone w innych
bankach
Od wpłat i wypłat gotówkowych

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

STAWKA
PODSTAWOWA
bez opłat
bez opłat
15,0 zł
5,0 zł
5,0 zł
bez opłat
bez opłat
2,0 zł
2,0 zł
5,0 zł

RACHUNKI
BUDŻETU

RACHUNKI
MOPS Skaryszew

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

0 zł

5 zł

0 zł
0 zł

0-15,0 zł
2,00 zł

bez opłat

bez opłat

3,00 zł

bez opłat

1,30 zł

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

bez opłat

1 zł

0,75 zł

bez opłat

1 zł

1,00 zł
2,00 zł
0,5%

Za korzystanie z usługi Home Banking
opłata miesięczna
Uwaga:
Możliwość negocjacji prowizji od wpłat i
wypłat gotówkowych
Za wyciąg z rachunku bankowego
Za likwidację rachunku bankowego
Za inne czynności i usługi nie
przewidziane w taryfie, BS może pobierać
opłatę, której wysokość ustala Uchwałą
Zarządu w uzgodnieniu z klientem

100,0 zł
0,1-0,5%
bez opłat

20,0 zł
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bez opłat
bez opłat

0,1%
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Rozdział 10
INNE USŁUGI

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE
1.
2.
3.

STAWKA
PODSTAWOWA

Wydanie kserokopii umowy
Wydanie na wniosek klienta kserokopii lub
wtórnika dowodu księgowego
Udzielenie informacji telefonicznej na hasło
o stanie konta

10,0 zł
10,0 zł
5,0 zł
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