Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu
nr 2/33/2015 z dnia 20.05.2015

Bank Spółdzielczy w Skawinie
Filia nr 6 w Bochni
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE
OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 ROKU
OBSŁUGA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH I LOKAT TERMINOWYCH
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Stawka prowizji lub opłat

Otwarcie rachunku:
1) bieżącego
2) pomocniczego
3) dodatkowego
4) bieżącego rolników
5) lokaty terminowej
Prowadzenie rachunku:
1) bieżącego
2) pomocniczego
3) dodatkowego
4) bieżącego rolników
5) lokaty terminowej

15,00 zł
35,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
bez opłat
22,00 zł / miesiąc
32,00 zł / miesiąc
32,00 zł / miesiąc
10,00 zł / miesiąc
bez opłat

OBSŁUGA WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
Treść

Stawka prowizji lub opłat

Otwarcie rachunku:
1) oszczędnościowo – rozliczeniowego
a) ROR
b) ROR AKTYWNY
c) ROR STUDENT
d) ROR VIP*
2) wkładu oszczędnościowego a’ vista
3) wkładu oszczędnościowego a’ vista dla dzieci i młodzieży
4) oszczędnościowego „Junior-Ekstra”
5) terminowej lokaty oszczędnościowej
6) rachunku oszczędnościowego EFEKT
7) rachunku oszczędnościowego PKZP
8) rachunku oszczędnościowego rad rodziców
Prowadzenie rachunku:
1) oszczędnościowo – rozliczeniowego
a) ROR
b) ROR AKTYWNY
c) ROR STUDENT
d) ROR VIP 1)
2) wkładu oszczędnościowego a’ vista
3) wkładu oszczędnościowego a’ vista dla dzieci i młodzieży
4) oszczędnościowego „Junior-Ekstra”
5) terminowej lokaty oszczędnościowej
6) rachunku oszczędnościowego EFEKT
8) rachunku oszczędnościowego PKZP
9) rachunku oszczędnościowego rad rodziców
Obsługa książeczek oszczędnościowych:
1) wydanie książeczki oszczędnościowej a’vista (koszt zakupu)
2) wydanie książeczki oszczędnościowej dla dzieci i młodzieży
3) umorzenie utraconej książeczki
4) wystawienie nowej zamiast utraconej
5) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)
6) cesja książeczki mieszkaniowej od jednej osoby
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
1) za przyjęcie lub zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu
2) odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
6,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10,00 zł
10,00 zł
5,50 zł / miesiąc
9,00 zł /miesiąc
2,00 zł/ miesiąc
15 zł miesiąc
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
12,00 zł / miesiąc
12,00 zł / miesiąc
11,00 zł za każdy wydany egzemplarz
bez opłat
15,00 zł
11,00 zł
15,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

ROZLICZENIA PIENIĘŻNE I POZOSTAŁE OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW

Treść

Stawka prowizji lub opłat

Wydanie czeku:
Potwierdzenie czeku:
1) rozrachunkowego
2) gotówkowego
3) ROR
Przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych i / lub czeków (gotówkowych i rozrachunkowych)
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i / lub blankietów czekowych (ROR)oraz dokonanie zastrzeżenia w CBD-DZ
Wypłata czeków ROR w obsłudze zastępczej banków – stron porozumienia
Wpłaty gotówkowe:
1) na prowadzone w BS rachunki :
a) oszczędnościowo – rozliczeniowe w pozostałych placówkach
b) wkładów oszczędnościowych a’vista, w tym dla dzieci i młodzieży
c) oszczędnościowe „Junior Ekstra”
d) rachunki terminowych lokat oszczędnościowych oraz lokat terminowych
e) rachunek oszczędnościowy EFEKT
f) oszczędnościowe PKZP
g) oszczędnościowe rad rodziców
2) na pozostałe rachunki prowadzone w BS:
a) dokonywane przez posiadacza rachunku
b) dokonywane przez osoby trzecie
3) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach
a) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
b) na rachunki hospicjów
c) pozostałe wpłaty
4) dokonywane w pakietach, bez przeliczania
5) wpłaty bilonu
1

bez opłat
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
3,50 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,2% min. 3,50 zł
0,2% min. 3,50 zł
0,7% min. 6,00 zł
bez opłat
0,5 % min. 2,80 zł
10,00 zł za pakiet
0,5% min. 5,00 zł
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Wypłaty gotówkowe:
1) z rachunku bieżącego
2) z rachunku pomocniczego
3) z rachunku dodatkowego
4) z rachunku bieżącego rolników
5) z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych
6) z rachunków wkładów oszczędnościowych a’vista
7) z rachunków wkładów oszczędnościowych a’vista dla dzieci i młodzieży
8) z rachunku oszczędnościowego EFEKT
9) z rachunku oszczędnościowego PKZP
10) z rachunku oszczędnościowego rad rodziców
11) z konta „Zlecenie do wypłaty”
Uwaga: Minimalna kwota prowizji
Wypłaty gotówkowe bez wcześniejszego zaawizowania kwot, które zgodnie z komunikatem Banku podlegają
wcześniejszemu zgłoszeniu – opłata dodatkowa do opłaty określonej w poz.7 (nie dotyczy lokat)
Niepodjęcie w terminie zamówionej kwoty wypłaty gotówkowej, która zgodnie z Komunikatem Banku podlega
wcześniejszemu zgłoszeniu (nie dotyczy lokat)
Polecenia przelewu:
1) pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BS:
a) za każdą złożoną dyspozycję przelewu pomiędzy rachunkami oszczędnościowymi a bieżącymi tego samego
posiadacza rachunku
b) pomiędzy pozostałymi rachunkami
2) na rachunki prowadzone w innych bankach:
a) za każdą złożoną dyspozycję z rachunków bieżących
b) za każdą złożoną dyspozycję z rachunków pomocniczych
c) za każdą złożoną dyspozycję z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
d) za każdą złożoną dyspozycję z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Student
e) za każdą złożoną dyspozycję z rachunków wkładów oszczędnościowych a’vista
f) za każdą złożoną dyspozycję z rachunków wkładów oszczędnościowych a’vista dla dzieci i młodzieży
g) z rachunku oszczędnościowego EFEKT
h) z rachunku oszczędnościowego PKZP
i) z rachunku oszczędnościowego rad rodziców
3) potwierdzenie dyspozycji z rachunku bez uprzedniej kontroli
Zlecenia stałe:
1) dokonywanie stałych zleceń z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych :
a) ROR
b) ROR AKTYWNY
c) ROR STUDENT
d) ROR VIP
2) dokonywanie stałych zleceń z rach. innych niż oszczędnościowo-rozliczeniowe:
a) opłata stała
b) realizacja przelewów
3) Zlecenia stałe z tytułu spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez BS
Polecenie zapłaty / za realizację polecenia zapłaty

0,3%
0,4%
0,4%
0,3%
bez opłat
2,00 zł
bez opłat
1-wypłata w miesiącu bez opłat,
każda kolejna 0,5% min.5,00 zł
bez opłat
bez opłat
0,5%
5,00 zł
0,2%
0,2%

0,4 %
bez opłat
3,50 zł
5,00 zł
3,50 zł
bez opłat
5,00 zł
bez opłat
5,00 zł
2,50 zł
2,50 zł
20,00 zł

6,00 zł / miesiąc
bez opłat
bez opłat
bez opłat
6,00 zł / miesiąc
bez opłat
bez opłat
1,00 zł / szt.

Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym/zabezpieczającym:
Zgodnie z opłatą pobieraną za przelew
1) Z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych
z rachunku złożony w placówce Banku
2) Z rachunków bieżących i pomocniczych
15,00 zł
Administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do inkasa
2,00 zł
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym
20,00 zł
1) Sporządzenie odpisów dowodu do wyciągu
5,00 zł
2) Sporządzenie odpisów wyciągu z rachunku bankowego :
a)
dziennego
5 zł
a)
miesięcznego lub rocznego
50 zł
Przyjęcie zmiany wzorów podpisów do rachunku
10,00 zł
System Bankowości Internetowej eBankNet :
1) aktywacja systemu:
a)
założenie pierwszego loginu do rachunku
bez opłat
b)
założenie każdego kolejnego loginu
- do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
Bez opłat
- do rachunków innych niż oszczędnościowo-rozliczeniowe
54,00 zł za każdy login
2) stała opłata miesięczna za korzystanie z systemu
bez opłat
3) prowadzenie rachunku, dla którego aktywowano system :
a) oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób, które w chwili aktywacji systemu miały ukończone 60 lat
bez opłat
b) bieżącego
22,00 zł / miesiąc
c) bieżącego rolników
5,00 zł / miesiąc
4) realizacja przelewów:
a) za każdą złożoną dyspozycję przelewu na rachunki prowadzone w BS
bez opłat
b) za każdą złożoną dyspozycję przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach:
z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych: ROR i ROR AKTYWNY
0,50 zł
z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych Junior Ekstra i Student
bez opłat
z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych VIP
bez opłat
z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych osób, które w chwili aktywacji systemu miały ukończone 60
bez opłat
lat
z pozostałych rachunków
0,90 zł
5) realizacja zleceń stałych:
a) za każdą złożoną dyspozycję przelewu na rachunki prowadzone w BS
bez opłat
b) za każdą złożoną dyspozycję przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach:
- z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych: ROR i ROR AKTYWNY
0,50 zł
- z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych Junior Ekstra i Student
bez opłat
- z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych VIP*
bez opłat
- z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych osób, które w chwili aktywacji systemu miały ukończone 60 lat
bez opłat
- za pozostałych rachunków
0,90 zł
6) wyciągi:
sporządzanie wyciągu z rachunku bankowego na żądanie klienta w przypadku aktywnej usługi eBankNet
a) dziennego
5 zł
b) miesięcznego
50 zł
2
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7) wizyta pracownika Banku w celu wdrożenia systemu i/lub szkolenia bądź interwencja serwisowa/dodatkowe szkolenie,
przeprowadzone na żądanie klienta w jego siedzibie, w zależności od lokalizacji:
a) na terenie Skawiny,
b) poza Skawiną
System Bankowości Internetowej eCorpoNet :
1) aktywacja systemu
2) założenie loginu
2) szkolenie z obsługi systemu przeprowadzone na życzenie klienta przez pracownika Banku
3) stała opłata miesięczna za korzystanie z systemu
4) realizacja przelewów:
a) za każdą złożoną dyspozycję przelewu na rachunki prowadzone w BS
b) za każdą złożoną dyspozycję przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach
Telefoniczna informacja o stanach rachunków:
1)
informacja na hasło
2)
komunikat SMS
Przyjęcie czeku podróżniczego do rozliczenia, prowizja
Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta
Za udzielenie informacji o obrotach i saldach na rachunkach klientów w tym na rachunkach kredytowych – na wniosek
klienta lub za jego zgodą
Dokonanie zastrzeżenia dowodu tożsamości lub książeczki oszczędnościowej w CBD-DZ
Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu związanego z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub zniszczonych na obiegowe
1)
przez klientów posiadających rachunki bankowe w BS
2)
przez pozostałych klientów
a)
do pięciu sztuk
b)
powyżej 5 sztuk
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom
i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego:
1)
dotyczących osób fizycznych
2)
dotyczących podmiotów instytucjonalnych
Uwaga: dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności
Wykonanie, na zlecenie klienta, czynności niestandardowych, dotyczących przekazania środków w formie wpłaty
gotówkowej, przelewu , zlecenia stałego na rachunek prowadzony w BS lub innym banku krajowym, takich jak zlecenie:
anulowania transakcji, poszukiwania środków nieotrzymanych przez odbiorcę, zwrotu środków, zapytania o datę
zaksięgowania środków w banku odbiorcy
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10.
11.
12.

bez opłat
2,50 zł
Bez opłat
0,20 zł
0,8% minimum 5,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
12,00 zł
bez opłat
Bez opłat
20,00 zł

10,00 zł
50,00 zł

25,00 zł

Stawka prowizji lub opłat

Opłata za uzyskanie raportu kredytowego z BIK SA
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego:
1) o udzielenie kredytu konsumenckiego:
a) odnawialnego w ror :
w wysokości kredytu do 2 000 zł
w wysokości kredytu powyżej 2 000 zł do 5 000 zł
w wysokości kredytu powyżej 5 000 zł do 10 000 zł
w wysokości kredytu powyżej 10 000 zł do 20 000 zł
w wysokości kredytu powyżej 20 000 zł do 80 000 zł
b) okazjonalnego
c) Kredytu na 5 plus
d) Kredytu Marzeń
2) o udzielenie :
a) kredytu hipotecznego „Mój Dom”
b) Pożyczki hipotecznej
3) o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą
Wystawienie promesy udzielenia kredytu
Prowizja za udzielenie kredytu – od przyznanego kredytu:
1) w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
a) do roku
b) za okres prolongowany
2) okazjonalnego
3) Kredytu na 5 Plus
a)
dla klientów posiadających w Banku rachunek ROR od co najmniej 6 miesięcy
b)
dla pozostałych klientów
4)

5.

bez opłat
115 zł za każdy założony login
120 zł
30 zł

UDZIELANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH

IV
Lp.
1.

50zł
100 zł

7,00 zł za każdy raport

10,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
0,5% wnioskowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 100,00 zł
0,5% kwoty kredytu min.200,00 zł

2,9%
2,9%
zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą
od 0% do 3%
od 3% do 5% %

Kredytu Marzeń

c)
dla klientów posiadających w Banku rachunek ROR od co najmniej 6 miesięcy
od 0% do 3%
d)
dla pozostałych klientów
od 3% do 5% %
5) kredytu hipotecznego „Mój Dom”
prowizja negocjowana od 1,5% do 3%
6) Pożyczki hipotecznej
prowizja negocjowana od 1,9% do 3,5%
7) na działalność gospodarczą – za udzielenie kredytu lub prolongatę na kolejny okres
prowizja negocjowana od 2% do 3%
Za dokonaną na wniosek klienta zmianę warunków umowy (za aneks):
1) kredytu w rachunku bieżącym
0,5% kwoty przyznanego limitu, min. 200,00 zł
2) pozostałych umów kredytowych na działalność gospodarczą
0,5% pozostałej do spłaty kwoty kredytu min. 200,00 zł
3) umowy kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
0,5% kwoty przyznanego limitu
4) pozostałych umów kredytowych /pożyczki
0,5% pozostałej do spłaty kwoty kredytu/pożyczki
Uwaga: Prowizja nie jest pobierana, jeżeli za daną czynność została określona oddzielna opłata/prowizja
Za spłatę całości lub części kredytu przed terminem:
1) kredytów/pożyczek, do których stosuje się postanowienia ustawy o kredycie konsumenckim
bez prowizji
2) pozostałych kredytów/pożyczek 2)
1,2% spłacanej kwoty
Za wysłane upomnienia do dłużników i poręczycieli:
1) którzy zaciągnęli kredyt/pożyczkę bezpośrednio w Banku
40 zł
2) którzy zaciągnęli kredyt w systemie pośrednictwa finansowego
9 zł
Za wysłane pismo przedegzekucyjne do dłużników, poręczycieli
40,00 zł od osoby
Za udzielenie informacji o obrotach i saldach na rachunkach klientów w tym na rachunkach
kredytowych – na wniosek klienta lub za jego zgodą
50,00 zł
Za udzielenie bankowej informacji kredytowej na zlecenie innego banku krajowego w
zakresie w jakim informacje te są potrzebne w związku z udzieleniem kredytów, pożyczek,
bez opłat
poręczeń i gwarancji
Za sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki
20,00 zł
50,00 zł
Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta
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GWARANCJE, PORĘCZENIA

V
Treść

Lp.
1.
2.

Treść

Lp.
2
1)
2))

1% wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 200,00 zł
0,5% - 2,0% kwartalnie

PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

VI
1

Stawka prowizji lub opłat

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji, poręczenia
Udzielenie poręczenia, gwarancji

Stawka prowizji lub opłat

Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta
Za przechowywanie depozytu – opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie
kredytu

20,00 zł
10,00 zł / miesiąc

promocja: prowadzenie nowo otwartych rachunków ROR VIP w pierwszym miesiącu bez opłat, w kolejnych dwóch miesiącach za 1 zł.
prowizja ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 30 czerwca 2011 r.

.
Uwagi:

1. Otwarcie rachunku bankowego zobowiązuje jego posiadacza do wpłaty co najmniej 100 zł
2. Minimalna kwota: wkładu oszczędnościowego a vista 10 zł, lokaty terminowej 100 zł
3. Bank nie pobiera miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku przewidzianej w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe dla danego rachunku
w sytuacji, jeżeli rachunek ten został otwarty w ostatnim dniu miesiąca, którego opłata dotyczy.

PRZELEWY TRANSGRANICZNE WYKONYWANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM BANKU BPS S.A.
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Skawinie
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