Uchwała Nr 48/2018
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wiskitkach
z dnia 16 sierpnia 2018r.

w sprawie: wprowadzenia „ Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w
Banku Spółdzielczym w Wiskitkach”.

Na podstawie § 33 Statutu Banku Spółdzielczego w Wiskitkach uchwala się, co następuje:
§1
Zarząd Banku Spółdzielczego w Wiskitkach wprowadza „ Taryfę prowizji i opłat za czynności
bankowe oraz inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wiskitkach”, która stanowi załącznik do
niniejszej Uchwały.

§2
Traci moc „ Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w Banku Spółdziel
czym w Wiskitkach” wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 6/2018 z dnia 18.01.2018 r.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do Uchwały Zarządu
nr 48/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe
oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w
Wiskitkach

Taryfa prowizji i opłat
pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wiskitkach
za niektóre czynności bankowe
Rozdział I
Zasady pobierania prowizji
1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Bank Spółdzielczy
w Wiskitkach zwany dalej „Bankiem” pobiera się od wpłacającego.
2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku pobierane są od
posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy Bankiem a posiadaczem rachunku .
3. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
1) otwarcia i prowadzenia rachunków:
a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
b) wkładów oszczędnościowych ,
c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne,
d) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach
bankowych np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,,
2) wpłat na poczet spłat kredytów zaciągniętych w Banku,
4. 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 przepisów prawnych.
5. Kwota pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie
obowiązujących.
6. Z pakietu „ Konto za złotówkę” mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadają
rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego w BS w Wiskitkach i nie posiadali rachunku w
Banku Spółdzielczym w Wiskitkach w okresie od 1.01.2017 r. do 5.11.2017 r.
7.

Klient indywidualny, uprawniony do otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych z Zakła
du Ubezpieczeń Społecznych, który w okresie od dnia 13.11.2017 roku do dnia 31.10.2019
roku zawrze z BS w Wiskitkach umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozlicze
niowego „Konto za złotówkę” może uczestniczyć w promocji na zasadach określonych w Re
gulaminie „Wygodne Konto dla klientów ZUS”.

8. Dopuszcza się możliwość negocjacji wysokości prowizji, w granicach określonych Uchwałą
Zarządu BS

Rozdział II
Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe ROR , rachunki lokat
terminowych.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

I. RACHUNEK
OSZCZĘDNOŚCIOWO –
ROZLICZENIOWY
UNIKONTO

1.

Otwarcie rachunku

2.

Prowadzenie rachunku

3.

Wpłaty i wypłaty dotyczące
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych:

Stawka
Podstawowa
standardowa

„Konto za
złotówkę”

Podstawowy
rachunek
płatniczy,
obowiązuje od
08.08.2018r.

bez opłat
9,00 zł miesięcznie

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1) prowadzonych w Banku
2) prowadzonych przez Bank
zgodnie z
zawartymi porozumieniami o
zastępczej
obsłudze obrotu
oszczędnościowego i
czekowego

Stosownie do
Stosownie do
zawartych
zawartych
porozumień zgodnie
porozumień
z informacją
zgodnie z
zamieszczoną w
informacją
odrębnych
zamieszczoną w
komunikatach
odrębnych
wywieszonych w
komunikatach
jednostkach
wywieszonych
organizacyjnych
w jednostkach
banku
organizacyjnych
banku

bez opłat

Uwaga : w przypadku gdy w
porozumieniu ,

2,50 zł

2,50 zł

którym wyżej mowa, nie ma
określonej stawki
minimalnej

4.

Realizacja przelewów:
1) na rachunki
prowadzone w BS
2) na rachunki
prowadzone w innych
bankach
3) na rachunek ZUS
4) realizacja przelewów w
systemie „Internet Banking”:
- na rachunki prowadzone w
BS
- na rachunki prowadzone w
innych bankach

5.

Realizacja zlecenia stałego na
rachunek prowadzony:
1) w BS
3) w innych bankach
Do limitu 5 bezpłatnych
transakcji w miesiącu
kalendarzowym uwzględnia się
czynności, o których mowa w
ust.4 .5

6.
7.
8.
9.

Przyjęcie, zmiana lub
odwołanie zlecenia
stałego.
Realizacja zlecenia zapłaty z
rachunku dłużnika
Przyjęcie, zmiana lub
odwołanie polecenia zapłaty
Wydanie blankietów
czekowych

bez opłat

bez opłat

0,2% min. 3,30 zł 5,00
zł
max.35,00 zł
każdego
przelewu
3,00 zł

bez opłat

pięć dyspozycji w mie
siącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolej
na 5,00 zł 3)

od 5,00 zł

3,00zł

3,00 zł

pięć dyspozycji w mie
siącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolej
na 0,50 zł 3)

bez opłat

1,30 zł od każdego 0,50
zł
przelewu
każdego
przelewu

od 0,50zł od każdego
przelewu

bez opłat

bez opłat

1 zł + koszty
przelewu

1,50 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
1,50 zł 3)

5,00 zł

2,00 zł

bez opłat

2,50 zł

2,50 zł

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

0,50 zł za każdy
blankiet

0,50 zł za każdy
blankiet

bez opłat

bez opłat

10.

Potwierdzenie każdego czeku
z ROR

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

11.

Przyjęcie lub unieważnienie
hasła od posiadacza
rachunku bankowego
Udzielanie „na hasło”
telefonicznej informacji
o stanie środków na rachunku
oszczędnościoworozliczeniowym

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł
miesięcznie

5,00 zł
miesięcznie

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

50,00 zł

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4,00 zł

4,00 zł

4,00zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

12.

4

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

Przeksięgowanie „na hasło”
środków pieniężnych
pomiędzy rachunkami klienta
w banku
Realizacja polecenia wypłaty
za granicę.
Zmiana karty wzorów
podpisów.
Wyciąg z konta bankowego:
1) Odbierany przez właściciela
konta lub osobę
upoważnioną w jednostce
Banku prowadzącej
rachunek
Sporządzenie odpisu:
- wyciąg z rachunku
oszczędnościowo –
rozliczeniowego
- jednego dowodu do
wyciągu
Wydanie potwierdzenia
wykonania przelewu
1) Przyjęcie zgłoszenia utraty
blankietów czekowych
oraz dowodów
tożsamości i
wykonanie
zastrzeżenia
2) Odwołanie zastrzeżenia
utraty dowodów tożsamości

10,00 zł
18,45 zł ( 15,00 zł
plus 23% VAT)+
poniesione
koszty

10,00 zł
10,00 zł
18,45 zł ( 15,00
zł plus 23%
18,45 zł ( 15,00 zł
VAT)+
plus 23% VAT)+
poniesione
poniesione
koszty
koszty

18,45 zł
( 15,00 zł plus 23%
VAT

18,45 zł
( 15,00 zł plus
23% VAT

15,00 zł

15,00 zł

18,45 zł
( 15,00 zł plus
23% VAT

20.
Wysyłanie wezwań
(monitorów ) do zapłaty oraz
upomnień z tytułu
niedopuszczalnego debetu w
rachunku oszczędnościowo –

15,00 zł

21.

rozliczeniowym , po upływie
terminu spłaty zadłużenia ( za
każdy wysłany monit)
Likwidacja rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1% od przyznanej
kwoty

1% od
przyznanej
kwoty
5,00 zł

1% od przyznanej
kwoty

36,90 zł
( 30,00 zł plus
23% VAT

36,90 zł
( 30,00 zł plus
23% VAT

22.

Za udzielenie debetu
dopuszczalnego

23.

Za zmianę warunków debetu
5,00 zł
dopuszczalnego na
wniosek klienta
Za wydanie zaświadczenia o
36,90 zł
posiadaniu rachunku i ( 30,00 zł plus 23%
obrotach
VAT)

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Opłata za informację zbiorczą za każdą zbiorczą
udostępnioną osobie fizycznej informację- 15,00 zł
będącej posiadaczem rachunku
oraz osobom, które uzyskały
tytuł prawny do spadku po
posiadaczu rachunku , w tym
nabywców
spadku,
w
rozumieniu art.1052 k.c.,

za każdą
zbiorczą
informację15,00 zł

Przesłanie informacji zbiorczej za każde udzielenie
do klienta, o którym
informacji- 6,20 zł
mowa w pkt.25

za każde
udzielenie
informacji- 6,20
zł
za każde
odwołanie lub
zmianę
20,00 zł

Za zmianę , odwołanie
dyspozycji ( oświadczenia)
posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia wkładu
na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji
spadkobierców
Za zamianę rachunku ze
wspólnego na
indywidualny i
odwrotnie

za każde odwołanie
lub zmianę
20,00 zł
od każdego
spadkobiercy
15,00 zł
za każdą dyspozycję
20,00 zł

od każdego
spadkobiercy
15,00 zł
za każdą
dyspozycję
20,00 zł

5,00zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
bez opłat

II.RACHUNEK A' VISTA PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku

bez opłat

3.

Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku

bez opłat

4.

Realizacja przelewu na rachunki prowadzone :
1) w BS

bez opłat

2) w innych bankach

0,2 %
min.3,30 zł
max. 35,00 zł
15,00 zł

5.

Zgłoszenie utraty książeczki oszczędnościowej

6.

Umorzenie utraconej książeczki

15,00 zł

7.

Opłata za wydanie duplikatu książeczki oszczędnościowej

15,00 zł

8.

Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji

50,00 zł

9.

Likwidacja lokaty

bez opłat

III. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ
RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH
1.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego
moc takiego tytułu

2.

Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu
rachunku oraz wysokości środków na tym rachunku

3.

0,5 % kwoty zajętej
min. 10,00 zł - max.
100,00zł
36,90 zł
( 30,00 zł plus 23% VAT)

Sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku
oszczędnościowo – rozliczeniowym lub lokaty terminowej
1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji

5,00 zł
nie więcej niż 50,00 zł

2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50%
stawki podstawowej
4.

Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia zapisu na wypadek śmierci

30,00 zł

5

Dokonanie blokady na r- ku oszczędnościowo –
rozliczeniowym lub rachunku lokaty oszczędnościowej z
tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
Opłata za inne czynności związane z obrotem
oszczędnościowym

30,00 zł

6

10,00 zł

Rozdział III
Rachunki bankowe dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą oraz rolników.
Lp.

1.

2.

3.

4.

Wyszczególnienie
I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE
Otwarcie rachunku :
1) bieżącego
2) pomocniczego
3) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel
4) lokaty terminowej
Prowadzenie rachunku :
1) bieżącego (bez podmiotów nie finansowych )
2) pomocniczego
3) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel
4) podmiotów nie finansowych ( podstawowe i pomocnicze)
5) wspólnot mieszkaniowych (podstawowe i pomocnicze)
Wpłaty gotówkowe :
na rachunki bankowe prowadzone przez Bank, chyba że
umowa stanowi inaczej
Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych z
rachunków bankowych :
prowadzonych przez Bank nie dotyczy podmiotów nie
finansowych ( konto 27006)

5.

Realizacja przelewu :
1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym

2) na rachunki prowadzone w innych bankach

3) na rachunek ZUS
4) realizacja przelewów w systemie „Internet Banking”
a) na rachunki prowadzone w BS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

Stawka
Podstawowa

30,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
bez opłat
25,00 zł miesięcznie
25,00 zł miesięcznie
20,00 zł miesięcznie
7,00 zł miesięcznie
25,00 zł miesięcznie
bez opłat

0,3%
min 6,00 zł
max. 300,00 zł

Bez opłat

0,2%
min. 3,30 zł
max. 35,00 zł
3,00 zł
bez opłat
1,50 zł od każdego
przelewu

6.

Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony :
1) w BS
2) w innych bankach
3) przyjęcie zmiana lub odwołanie zlecenia stałego od każdego
zlecenia

7.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika

8.

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty

bez opłat
3,50 zł. + koszty
przelewu
5,00 zł
2,50 zł

5,00 zł
9.

Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku
bankowego

10.

Udzielenie „na hasło” telefonicznych informacji o stanie
środków na rachunku

11.
12.

Przeksięgowanie „na hasło” środków pieniężnych pomiędzy
rachunkami klienta w banku
Realizacja polecenia wypłaty za granicę

50,00 zł

13.

Zmiana karty wzorów podpisów

5,00 zł

14.

Wyciąg z konta bankowego :
1) Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną
w jednostce Banku prowadzącej rachunek
2) wysyłanie dodatkowych wyciągów w miesiącu z rachunku
na życzenie klienta- za każdy wyciąg
3) Przygotowanie jednego dokumentu źródłowego

15.

16.

10,00 zł

10,00 zł
miesięcznie
3,00 zł

bez opłat
1,50 zł
1,00 zł

Sporządzenie odpisu:
1) wyciąg z rachunku bankowego

5,00 zł

2) jednego dowodu do wyciągu

4, 00 zł

3) wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

10,00 zł

Likwidacja rachunku :
bieżącego, pomocniczego, dodatkowego

bez opłat

II. RACHUNKI BIEŻĄCE DLA ROLNIKÓW

1.

Otwarcie rachunku :
1) bieżącego

20,00 zł

2) lokaty terminowej

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku bieżącego

3.

Wpłaty gotówkowe
na rachunki bankowe prowadzone przez Bank, chyba że
umowa stanowi inaczej
Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych z
rachunków bankowych:
prowadzonych przez Bank

4.

5.

Realizacja przelewu :
1) na rachunki prowadzone w BS
2) na rachunki prowadzone w innych bankach
3) w systemie „Internet Banking”
a ) na rachunki prowadzone w BS
b) na rachunki w innych bankach

6.

9,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
0,2%
min. 3,30 zł
max. 35,00 zł
bez opłat
1,50 zł od każdego
przelewu

Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony:
1) w Banku Spółdzielczym
2) w innych bankach

bez opłat
3,50 zł + koszty
przelewu

7.

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego od każdego
zlecenia

5,00 zł

8.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika

2,50 zł

9.
10.

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty
Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku
bankowego
Udzielanie „na hasło” telefonicznych informacji o stanie
środków na rachunku
Przeksięgowanie „na hasło” środków pieniężnych pomiędzy
rachunkami klienta w banku
Realizacja polecenia wypłaty za granicę
Zmiana karty wzorów podpisów
Wyciąg z konta bankowego

5,00 zł

11.
12.
13.
14.
15.

10,00 zł
10,00 zł
miesięcznie
3,00 zł
50,00 zł
5,00 zł
bez opłat

16.

Sporządzenie odpisu:
1) wyciągu z rachunku bankowego
2) jednego dowodu do wyciągu

5,00 zł
4,00 zł

17.

Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

10,00 zł

18.

Likwidacja rachunku :
bieżącego, pomocniczego, dodatkowego

bez opłat

III. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ
RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH

1.

Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków
bankowych
Wydanie doraźnie pojedynczego blankietu czekowego

0,50 zł
za każdy blankiet
2,00 zł

2.
3.
4.
5.

Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków gotówkowych lub
rozrachunkowych i wykonanie zastrzeżenia
Odwołanie zastrzeżenia utraty czeków gotówkowych lub
rozrachunkowych
Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:
1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji
2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o

6.

Wydanie na wniosek klienta:
1) opinii bankowej
2)zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku
bieżącego z określeniem wielkości obrotów

7.
8.

3) wydanie zaświadczenia , którego sporządzenie wymaga
sięgania do materiałów zarchiwizowanych
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia kredytu lub gwarancji w innym banku
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego
moc takiego tytułu z rachunku bankowego

15,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
nie więcej niż 50,00 zł
50% stawki
podstawowej
123,00 zł
(100,00 zł plus 23%
VAT)
36,90 zł
( 30,00 zł plus 23%
VAT)
61,50 zł.( 50,00 zł plus
23% VAT)
30,00 zł
0,5% kwoty zajętej
min. 10,00 zł
Max.100,00 zł

Rozdział IV
Kredyty, gwarancje, poręczenia
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie
Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, w
dniu złożenia wniosku
Uwaga: w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji
kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, nie jest
zwracana, natomiast w przypadku udzielenia kredytu
zaliczana jest na poczet prowizji, o której mowa w pkt 2, 3,
4
Prowizja od kwoty przyznanych kredytów, pożyczek lub
przyjętych wierzytelności, z wyłączeniem kredytów
konsolidacyjnych, kredytów z dopłatą ARiMR, kredytów
płatniczych:
1) z terminem spłaty do 1 roku
2) z terminem spłaty do 3 lat
3) z terminem spłaty powyżej 3
4) od udzielonego kredytu na obrotowego przeznaczonegona zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej zwanego
„Kredyt nawozowy”
5) kredyt na kolektory słoneczne
6) od udzielonego kredytu na obrotowego przeznaczonego
--- na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
zwanego „Kredyt obrotowy „Bieżący” w zależności od
okresu spłaty:
- do 1 roku,
- do 2 lat,
- do 3 lat

Stawka
obowiązująca
0,1%
wnioskowanej
kwoty
Min. 20,00 zł
Max. 500,00 zł

3%
4%
5%
3,2%
3%

1%
2%
3%

3.
4.

Prowizja od przyznanych kredytów konsolidacyjnych
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu z dopłatą ARiMR

2%
2%
Prowizja nie
podlega negocjacji

5.
6.

Prowizja od przyznanego kredytu płatniczego
Prowizja rekompensacyjna od przedterminowej spłaty
kredytów lub ich części
Uwaga:
1) nie dotyczy kredytu obrotowego w rachunku
bieżącym
2) prowizji nie pobiera się w przypadku spłaty
dokonywanej do 30 dni kalendarzowych przed
ustalonym w umowie terminem
3) przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu
środków do Banku

2%
2,5%
kapitału lub jego
części spłaconego
przed terminem

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Prowizja za gotowość, od niewykorzystanej kwoty kredytu
lub jego transzy w dniu przewidzianym w umowie kredytu
Uwaga! Nie dotyczy kredytu konsumenckiego
Opłata za sporządzenie promesy udzielenia kredytu
Opłata za przedłużenie umowy o kredyt:
- konsumencki w Unikoncie na kolejne 12 miesięcy
-w rachunku bieżącym na kolejny okres 1 roku
Opłata za czynności związane ze zmianą warunków w
umowie kredytowej, w tym związanych ze spłatą należności
Banku z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek – od
należności objętej zmianą warunków
Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia
stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów,
pożyczek bankowych i innych tytułów lub zaświadczenia, że
klient nie figuruje w Banku jako dłużnik
Opłata za wystawienie, na wniosek klienta opinii bankowej
Za sporządzenie wniosku do Rejestru Zastawów ( za każdy
wniosek)
Opłata za sporządzenie i wysłanie lub doręczenie wezwania
do spłaty raty (rat) kredytu i odsetek od każdego monitu
Opłata za złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności
Opłata za zaświadczenie o wykreśleniu wpisu w księdze
wieczystej
Opłata za inne czynności związane z obsługą kredytów i
pożyczek
Obsługa weksli:
1) przedstawienia weksla do zapłaty
2) złożenie weksla do dyskonta
3) przyjęcie weksla do dyskonta z zastrzeżeniem pkt.4
4) za przyjęcie do dyskonta weksla wystawionego w
związku z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów
rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady
Ministrów
5) przyjęcia niezdyskontowanego weksla do inkasa

19.

Od udzielonych gwarancji, poręczeń lub kwoty
zwiększającej przyznaną gwarancję, poręczenie

0,01% dziennie
50,00 zł
0,9%
1%
1,50%
min.20 zł

36,90 zł
( 30,00 zł plus
23% VAT)
123,00 zł.( 100,00
zł plus 23% VAT)
40,00 zł
12,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
1% sumy
wekslowej
0,5%
sumy wekslowej
10,00 zł
5% od kwoty

Rozdział V
Wydanie i obsługa kart płatniczych
I.

1.
2.

Karta z mikroprocesorem

Wydanie karty:
1) Posiadaczowi / współposiadaczami
2) Pełnomocnikowi
Używanie karty

VISA Electron z
funkcją
zbliżeniową
bez opłat
15,00 zł
4,00 zł
miesięcznie

Karta z funkcją zbliżeniową
Mastercard do
„Konta za złotówkę”
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Uwaga ! Prowizji nie pobiera się za miesiąc,
w którym nastąpiło wydanie karty
3.

Ekspresowe przesłanie Karty, duplikatu,
Nowego PIN-u

4.
5.

6.
7.
8.

Wydanie nowej karty w miejsce
zastrzeżonej
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 terminie14 dnia od
jej otrzymania i w tym czasie nie dokonał
żadnej transakcji
Nie zwrócenie karty przez Posiadacza na
żądanie Banku
Wydanie duplikatu karty
Wydanie Nowego PIN-u na żądanie
Użytkownika Karty

9.

Zmiana PIN – u do Karty

10.
11.

Odblokowanie karty
Miesięczne zestawienie transakcji

12.

Wznowienie karty po upływie terminu
ważności
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe:
1) W kasach SGB i zrzeszonych Banków
Spółdzielczych
2) w bankomatach obcych w kraju

13.
14.

3) w kasach obcych w kraju
4) w kasach obcych za granicą

45,00 zł
za każdą
przesyłkę
20, 00 zł

45,00 zł
za każdą przesyłkę
20, 00 zł

10,00 zł
20,00 zł

10,00 zł
20,00 zł

bez opłat

bez opłat

25,00 zł

25,00 zł

20,00 zł

20,00 zł
6,00 zł
za każdy numer PIN

5,00 zł
4,50 zł
za każdą zmianę
5,00 zł
koszt przesyłki
pocztowej
20,00 zł.

6,00 zł
za każdy numer PIN

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

bez opłat

2%
min. 5,00 zł

3,00 zł

2%
min.4,50 zł

3% min.4,50 zł

3%

5,00 zł
2,00 zł miesięcznie
20,00 zł

5) w bankomatach obcych za granicą

min. 10,00 zł
3%
min. 10,00 zł

Informacje dodatkowe:
15.

Wysokość limitów bezpieczeństwa:
1) maksymalny limit transakcji w terminalach POS

30.000,00 zł

maksymalny limit transakcji w bankomatach

20.000,00 zł

2)

16.

17.

Wysokość limitów off-line:
1)

limit ilościowy

4 sztuki

2)

limit wartościowy

200,00 zł

Maksymalna wartość transakcji typu cash back

200,00 zł

Rozdział VI
Rozliczenia pieniężne
1.

I. Rozliczenia pieniężne
Prowizje od wpłat gotówkowych
1) na rachunki bankowe prowadzone przez Bank, chyba
że umowa stanowi inaczej
2) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach

2.
3.

4.

Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza
rachunku i ustanowionych pełnomocników, pozostających
w aktach Banku
Wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów
zarchiwizowanych
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 miesięcy
Wypłata z rachunku zleceń do wypłaty

bez opłat
0,8%
min.
3,60 zł
max. 300,00 zł

10,00 zł

5,00 zł
15,00 zł
1% min. 10,00 zł

