Uchwała Nr 19/Z/15
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Siedlcach
z dnia 28 maja 2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych
za czynności i usługi bankowe
obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

I. Rachunki bankowe
A. Rachunki rozliczeniowe bieżące/pomocnicze w złotych dla podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka

1. Otwarcie rachunku:
a) bieżącego,

20,00 zł

b) pomocniczego,

20,00 zł

c) lokaty terminowej.
2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie:

10,00 zł

Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty/zamknięty.

a) bieżącego,

20,00 zł

b) pomocniczego,

15,00 zł

c) lokaty terminowej,

bez opłat

d) stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, szkoły.

10,00 zł

e) rady rodziców

10,00 zł

3. Wpłaty gotówkowe:
a) na rachunek prowadzony w Banku,
b) na rachunek w ramach obsługi kredytu w tym rachunku.
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku.
5. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących.
Uwaga: prowizja dodatkowa.

0,10%
min. 4,00 zł
max. 150,00 zł
0,07%
min. 4,00 zł
max. 150,00 zł
0,30%
min. 4,00 zł
max. 150,00 zł
bez opłat

6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:
6.1. w Banku:
a) złożony w formie papierowej,

1,00 zł

b) za pośrednictwem systemu Home Banking,

bez opłat

c) za pośrednictwem systemu Internet Banking;

bez opłat

6.2. w innym banku krajowym:

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka

a) złożony w formie papierowej,

4,00 zł

b) za pośrednictwem systemu Home Banking,

1,50 zł

c) za pośrednictwem systemu Internet Banking,

0,90 zł

d) realizowanych w systemie SORBNET-LOTUS NOTES;

35,00 zł

7. Wydanie czeków – za jeden czek.

1,00 zł

8. Potwierdzenie czeku – od każdego czeku.

5,00 zł

9. Inkaso czeku.

6,00 zł

10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.

30,00 zł

11. Realizacja stałego zlecenia.

4,00 zł

12. Realizacja stałej dyspozycji.
13. Zmiana karty wzorów podpisów.

4,00 zł

14. Polecenia zapłaty – przyjęcie i realizacja.
15. Za odrzucenie polecenia zapłaty.
16. Wyciąg z rachunku bankowego:

7,00 zł
bez opłat
4,00 zł

a) odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek,

bez opłat

b) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym).

bez opłat

17. Zaświadczenie o:

18.

a) posiadanym rachunku,

20,00 zł

b) obrotach na rachunku.
Sporządzenie:

40,00 zł

Uwaga: opłat nie pobiera się, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną
operacją było dopisanie odsetek oraz gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub
prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych, o alimenty lub rentę mającą
charakter alimentów.

a) odpisu obrotów na jednym rachunku – za stronę,
Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki
podstawowej.

5,00 zł

b) odpisu wyciągu bankowego – za stronę,

5,00 zł

c) dokumentu do wyciągu – za szt.

2,00 zł

19. Usługa BANKOFON.
20. Instalacja systemu Home Banking w siedzibie Klienta.
Abonament miesięczny za korzystanie z systemu Home Banking za
21. jedno stanowisko.

bez opłat
wg umowy z Klientem
min. 50,00 zł
50,00 zł

Uwaga: opłata pobierana od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym była instalacji.

22. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu Internet Banking.

bez opłat

23. Powtórna instalacja systemu Home Banking w siedzibie Klienta.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc
24. takiego dokumentu z rachunku bankowego.

130,00 zł
20,00 zł

Uwaga: opłata za każdy przelew w ramach realizacji tytułu wykonawczego.

25. Usługa SMS Banking – za każdą wiadomość.
26. Instalacja systemu Internet Banking dla Firm.

0,30 zł
bez opłat
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Lp.
27.

Rodzaj usług (czynności)
Użytkowanie e-Tokena (abonament miesięczny).
Uwaga: Opłata nie pobierana za miesiąc, w którym e-Token jest użytkowany przez mniej niż 10
dni w przyjętym przez Bank Spółdzielczy w Siedlcach okresie rozliczeniowym

28. Zastrzeżenie e-Tokena.
29. Odblokowanie e-Tokena.
30. Niezwrócenie e-Tokena na żądanie Banku lub w przypadku
rezygnacji z systemu Internet Banking dla Firm.
31. Wydanie e-Tokena.
32. Wydanie e-Tokena w przypadku utraty poprzedniego.

Stawka
10,00 zł/szt.
bez opłat
10,00 zł
120,00 zł
bez opłat
wg cen zakupu
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B. Rachunki rozliczeniowe bieżące/pomocnicze w złotych dla rolników
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka
działy
specjalne*

gospodarstwa
ogólnotowarowe

a) bieżącego,

10,00 zł

10,00 zł

b) pomocniczego.

10,00 zł

10,00 zł

a) bieżącego,

15,00 zł

4,00 zł

b) pomocniczego.

11,00 zł

4,00 zł

1. Otwarcie rachunku:

2.

Prowadzenie rachunku – miesięcznie:
Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został
otwarty/zamknięty.

3. Wpłaty gotówkowe:
a) na rachunek,
b) na rachunek w ramach obsługi kredytu w tym rachunku.
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku.
5. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących.
Uwaga: prowizja dodatkowa.

0,07%
min. 4,00 zł
bez opłat
max. 150,00 zł
0,07%
min. 4,00 zł
bez opłat
max. 150,00 zł
0,12%
min. 4,00 zł
max. 150,00 zł
bez opłat

6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:
6.1. w Banku:
a) złożony w formie papierowej,

1,00 zł

b) za pośrednictwem systemu Home-Banking,

bez opłat

c) za pośrednictwem systemu Internet-Banking;

bez opłat

6.2. w innym banku krajowym:
a) złożony w formie papierowej,

4,00 zł

b) za pośrednictwem systemu Home-Banking,

1,50 zł

c) za pośrednictwem systemu Internet-Banking,

0,90 zł

d) realizowanych w systemie SORBNET-LOTUS NOTES;

35,00 zł

7. Wydanie czeków – za jeden czek.
8. Potwierdzenie czeku – od każdego czeku.

1,00 zł

9. Inkaso czeku.
10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.

6,00 zł
30,00 zł

11. Realizacja stałego zlecenia.

4,00 zł

12. Realizacja stałej dyspozycji.

4,00 zł

*

5,00 zł

- produkcja drobiarska, produkcja mleka, tucz trzody chlewnej, produkcja ogrodnicza (szklarnie, osłony),
uprawa grzybów jadalnych, produkcja grzybni, uprawy sadownicze
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Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka
działy
specjalne*

14. Polecenia zapłaty – przyjęcie i realizacja.
15. Za odrzucenie polecenia zapłaty.

gospodarstwa
ogólnotowarowe

bez opłat
4,00 zł

16. Wyciąg z rachunku bankowego:
a) odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek,

bez opłat

b) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym).

bez opłat

17. Zaświadczenie o:

18.

a) posiadanym rachunku,

20,00 zł

b) obrotach na rachunku.
Sporządzenie:

40,00 zł

Uwaga: opłat nie pobiera się, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis,
jedyną operacją było dopisanie odsetek oraz gdy odpis sporządzony jest na zlecenie
sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych, o alimenty lub
rentę mającą charakter alimentów.

a) odpisu obrotów na jednym rachunku – za stronę,
Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki
podstawowej.

5,00 zł

b) odpisu wyciągu bankowego – za stronę,

5,00 zł

c) dokumentu do wyciągu – za szt.

2,00 zł

19. Usługa BANKOFON.
20. Instalacja systemu Home-Banking w siedzibie Klienta.
Abonament miesięczny za korzystanie z systemu Home21. Banking za jedno stanowisko.
Uwaga: opłata pobierana od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym była
instalacji.

22. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu InternetBanking.
23. Powtórna instalacja systemu Home-Banking w siedzibie
Klienta.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego
24. moc takiego dokumentu z rachunku bankowego.

bez opłat
wg umowy z Klientem
min. 50,00 zł
50,00 zł
bez opłat
130,00 zł
20,00 zł

Uwaga: opłata za każdy przelew w ramach realizacji tytułu wykonawczego.

25. Usługa SMS – za każdą wiadomość.

0,30 zł

26. Zmiana karty wzorów podpisów.

7,00 zł
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C. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych.

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie.

Stawka
bez opłat

Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty/zamknięty.

a) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)

4,00 zł

b) dla osób pobierających zasiłki GOPS

1,00 zł

c) dla osób pobierających świadczenia emerytalne – miesięcznie,

2,00 zł

Uwaga: na wniosek Posiadacza rachunku.

Prowadzenie i obsługa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
3. dla emerytów powyżej 70 roku życia

bez opłat

Uwaga: na wniosek Posiadacza rachunku.

4. Wpłaty gotówkowe
5. Wypłaty gotówkowe

bez opłat
bez opłat

6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:
6.1. w Banku:
a) złożony w formie papierowej,

bez opłat

b) za pośrednictwem systemu Internet Banking;

bez opłat

6.2. w innym banku krajowym:
a) złożony w formie papierowej,

4,00 zł

b) za pośrednictwem systemu Internet-Banking,

0,90 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET-LOTUS NOTES;

35,00 zł

7. Wydanie czeków – za jeden czek.
8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.

30,00 zł

9. Realizacja stałego zlecenia.

4,00 zł

10. Realizacja stałej dyspozycji.

4,00 zł

11. Polecenia zapłaty – przyjęcie i realizacja.
12. Za odrzucenie polecenia zapłaty.

1,00 zł

bez opłat
4,00 zł

13. Wyciąg z rachunku bankowego:
a) odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek,

bez opłat

b) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym).

bez opłat

14. Zaświadczenie o posiadanym rachunku i obrotach.
15. Przyjęcie, odwołanie, zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci.
Sporządzenie:
opłat nie pobiera się, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną
16. Uwaga:
operacją było dopisanie odsetek oraz gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub

20,00 zł
10,00 zł

prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych, o alimenty lub rentę mającą
charakter alimentów.

a) odpisu obrotów na jednym rachunku – za stronę,
Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki
podstawowej.

5,00 zł
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Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

b) odpisu wyciągu bankowego – za stronę,

5,00 zł

c) dokumentu do wyciągu – za szt.

2,00 zł

17. Usługa BANKOFON.

bez opłat

18. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu Internet-Banking.

bez opłat

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc
19. takiego dokumentu z rachunku bankowego.

20,00 zł

Uwaga: opłata za każdy przelew w ramach realizacji tytułu wykonawczego.

20. Usługa SMS – za każdą wiadomość.

0,30 zł
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II. Karty bankomatowe
A. Klienci instytucjonalni (działalność gospodarcza i rolnicza)
1. Karta własna
Rodzaj usługi (czynności)

Lp.
Okres ważności.
1.

Stawka
5 lat
bez opłat

3.

Wydanie karty.
Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do
rachunku.
Wydanie kolejnej karty z nowym PIN.

4.
5.

Wypłaty gotówkowe w bankomacie Banku.
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków na rachunku.

bez opłat
bez opłat

6.
7.

Rozpatrzenie reklamacji.
Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji (wyciąg).
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za
okres przez niego wskazany.
Powtórne wygenerowanie numeru PIN.
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty.
Zastrzeżenie karty.

bez opłat
bez opłat

2.

8.
9.
10.
11.

Uwaga: tylko w przypadku zagubienia lub kradzieży w okresie ważności poprzedniej karty.

1,00 zł
7,00 zł

5,00 zł
5,00 zł
bez opłat
bez opłat
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2. Karta płatnicza VISA Business Debetowa
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj usług (czynności)
Okres ważności.
Wydanie pierwszej karty do rachunku.
Wznowienie pierwszej karty do rachunku.
Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku.
Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku.
Wydanie duplikatu karty.
Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju.
Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą.
Transakcje gotówkowe:
a) we wskazanych bankomatach GrupyBPS S.A. i innych banków krajowych
i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami,
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Zrzeszenia Banku BPS
S.A.: www.bankbps.pl

b) w innych bankomatach w kraju,
c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą,
d) w punktach akceptujących kartę w kraju,
e) w punktach akceptujących kartę za granicą,

Stawka
3 lata
bez opłat
30,00 zł
30,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat
4,00 zł
2,00%
min. 10,00 zł
4,00 zł
2,00%
min. 10,00 zł
bez opłat

9. Sprawdzenie salda w bankomacie.
10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres
6,00 zł
przez niego wskazany.
11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
bez opłat
12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.
1 000,00 zł
13. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty.
1 000,00 zł
14. Rozpatrzenie reklamacji.
bez opłat
15. Za przyznanie dziennego limitu transakcji gotówkowych powyżej 2 000 PLN.
bez opłat
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B. Klienci indywidualni (ROR)
1. Karta własna
Rodzaj usługi (czynności)

Lp.
Okres ważności.
1.

Stawka
5 lat
bez opłat

3.

Wydanie karty.
Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do
rachunku.
Wydanie kolejnej karty z nowym PIN.

4.

Wypłata gotówki w bankomacie Banku.

bez opłat

5.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków na rachunku.

bez opłat

6.
7.

Rozpatrzenie reklamacji.
Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji (wyciąg).
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za
okres przez niego wskazany.
Powtórne wygenerowanie numeru PIN.
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty.
Zastrzeżenie karty.

bez opłat
bez opłat

2.

8.
9.
10.
11.

Uwaga: tylko w przypadku zagubienia lub kradzieży w okresie ważności poprzedniej karty.

bez opłat
7,00 zł

5,00 zł
5,00 zł
bez opłat
bez opłat
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2. Karta płatnicza VISA Classic Debetowa
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka
obowiązująca
3 lata
bez opłat
bez opłat

4.

Okres ważności
Wydanie karty.
Wznowienie karty.
Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do
rachunku.
Opłat miesięczna za posiadanie karty – emeryci powyżej 70 roku życia

5.

Wydanie duplikatu karty.

10,00 zł

6.
7.
8.

Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju.
Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą
Transakcje gotówkowe:
a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami,

bez opłat
bez opłat

1.
2.
3.

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Zrzeszenia Banku
BPS S.A.: www.bankbps.pl

9.
10.
11.
12.
13.

4,00
bez opłat

bez opłat

b) w innych bankomatach w kraju,
4,00 zł
c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą,
2% min. 10 zł
d) w punktach akceptujących kartę w kraju,
4,00 zł
e) w punktach akceptujących kartę za granicą,
2% min. 10 zł
Sprawdzenie salda w bankomacie.
bez opłat
Rozpatrzenie reklamacji.
bez opłat
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za
6,00 zł
okres przez niego wskazany.
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
bez opłat
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.
1 000,00 zł
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III. Rachunki płatne na każde żądanie w złotych potwierdzone książeczką
oszczędnościową
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka

1. Otwarcie rachunku.

bez opłat

2. Wydanie książeczki.
3. Prowadzenie rachunku.

bez opłat

4. Wpłata gotówki na rachunek.
5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w:

bez opłat

a) jednostkach Banku, w jednostkach Banku BPS S.A. i zrzeszonych
bankach spółdzielczych oraz ich jednostkach organizacyjnych,
b) innych bankach, z którymi Bank posiada porozumienie w sprawie
zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych,
c) placówkach Poczty Polskiej.

bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

6. Przelew na rachunek:
a) w Banku,

bez opłat
4,00 zł

b) w innych bankach,
Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z
7. utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach Banku, jednostkach
Banku BPS S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach
krajowych.
8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji.

10,00 zł

9. Likwidacja książeczki.

bez opłat

15,00 zł

10. Umorzenie utraconej książeczki.
11. Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej.

5,00 zł

12. Zaświadczenie o stanie oszczędności.
13. Przyjęcie, odwołanie, zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci.
14. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
tytułu.

20,00 zł

5,00 zł

10,00 zł
20,00 zł
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IV. Rachunki z wkładami oszczędnościowymi terminowymi
potwierdzonymi książeczką oszczędnościową
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka

1. Otwarcie rachunku.

bez opłat

2. Wydanie książeczki.
3. Prowadzenie rachunku.

bez opłat

4. Wpłata gotówki na rachunek.
5. Wypłata gotówki z rachunku.

bez opłat

bez opłat
bez opłat

6. Przelew z książeczki na rachunek:
a) w Banku,

bez opłat

b) w innych bankach,

4,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET-LOTUS NOTES.

35,00 zł

7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z
utraconej książeczki oszczędnościowej.
8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji.
9. Likwidacja książeczki.
10. Przyjęcie, odwołanie, zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci.
11. Umorzenie utraconej książeczki.

5,00 zł
15,00 zł
bez opłat
10,00 zł
5,00 zł

12. Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej.
13. Zaświadczenie o stanie lokat.

20,00 zł

14. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego

20,00 zł

tytułu.
15. Blokada środków na rachunku lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia
spłaty zobowiązań:
a) w Banku,
b) w innych bankach i instytucjach.

5,00 zł

bez opłat
30,00 zł
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V. Udzielenie kredytów i pożyczek pieniężnych

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

1. Prowizja od kwoty udzielonych/odnowionych kredytów na działalność
gospodarczą, rolniczą
2. Prowizja administracyjna od kredytów inwestycyjnych za każdy rok.

Stawka
do 3,00%
min. 30,00 zł
od 0,00% do 2,00%

3. Prowizja od kredytów na zakup środków do produkcji rolnej:
a) do 10 ha,
b) powyżej 10 ha.

2,20%
min. 30,00 zł
1,70%

Prowizja od niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku
4. bieżącym.
Uwaga: prowizja naliczana i pobierana w okresach miesięcznych w stosunku rocznym.

1) do 20%,

0,50%

2) powyżej 20% do 50%,

1,50%

3) powyżej 50%.

2,00%

5. Prowizja od kredytów gotówkowych ze spłatą:
a) do 3-ch miesięcy,

0,40%

b) do 6-ciu miesięcy,

0,80%

c) do 1 roku,

1,60%

d) do 2 lat,

2,50%

e) powyżej 2 lat.

3,00%

6. Prowizja od udzielenia kredytu mieszkaniowego Nowy Dom
a) do 5 lat
b) powyżej 5 lat
7. Prowizja za przeprowadzenie kontroli wykorzystania środków po
wypłacie transzy kredytu mieszkaniowego Nowy Dom
8. Prowizja za przedterminową spłatę raty kredytu mieszkaniowego
Nowy Dom w okresie do 5 lat od udzielenia kredytu
7. Prowizja od kredytów w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

1%
min. 200,00 PLN
2%
min. 200,00 PLN
150,00 PLN
od każdej transzy kredytu
bez opłat
do 1,00%

8. Prowizja od udzielonych gwarancji, poręczeń i regwarancji lub
zrealizowanego czeku własnego z gwarancją:
a) udzielonych na okres do 1 roku,
b) za każdy następny rok – dodatkowo.
8. Udzielenie promesy kredytowej.

do 6,00%
min. 100,00 zł
do 6,00%
min. 100,00 zł
do 1,00%
min. 100,00 zł

9. Obsługa weksli, przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli itp.
10. Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia.

10,00 zł

11. Wydanie zaświadczenie o zadłużeniu.
12. Wydanie odpisu umowy o kredyt.

30,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
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Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka

13. Sporządzenie wniosku o:
a) wpis hipoteki,

10,00 zł

b) ustanowienie zastawu rejestrowego,

15,00 zł

c) przewłaszczenie pojazdów mechanicznych.

20,00 zł

14. Sporządzenie wniosku o wykreślenie:

a) hipoteki,

15,00 zł

b) zastawu rejestrowego,

15,00 zł

c) przewłaszczenia pojazdów mechanicznych.

20,00 zł

15. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy:

a) kredytowej na działalność gospodarczą, rolniczą i budownictwo
mieszkaniowe,
b) kredytu gotówkowego.
16. Wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej)

podmiotu na jego wniosek.

17. Wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu – za każde wezwanie.

do 3,00%
min. 30,00 zł
do 3,00%
min. 10,00 zł
50,00 zł
wg poniesionych kosztów
min. 15,00 zł

18. Przelewy dokonywane z dyspozycji Klienta bezpośrednio z rachunku

kredytowego na rachunek prowadzony:
a) w Banku,

b) w innym banku krajowym.
Prowizja za uzasadnienie odmowy udzielenia kredytu z wyłączeniem
19. kredytów i pożyczek podlegających działaniu ustawy o kredycie
konsumenckim.
20. Za czynności w postępowaniu wieczysto-księgowym.

21. Wypis z księgi wieczystej.
22. Protokół z przeglądu księgi wieczystej.
23. Automatyczna spłata kredytu z rachunku.
24. Prowizja od kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
25. Prowizja od kredytów udzielonych dla JST.
26. Prowizja od limitów kredytowych w ROR dla bankowców.
27. Odpis Krajowego Rejestru Sądowego BS w Siedlcach.

bez opłat
4,00 zł
200,00 zł
koszty postępowania
wieczysto-księgowego
+ 70,00 zł
koszty postępowania
wieczysto-księgowego
+ 30,00 zł
50,00 zł
bez opłat
4,00%
0,00-2,00%
0,50%
min. 30,00 zł
30,00 zł
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VI. Inne usługi bankowe
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach.
Uwaga: nie dotyczy opłat za telefon i energię elektryczną.

2. Przekazy pieniężne.
3. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach:
a) za telefon,
b) za energię elektryczną.
4. Wymiana bilonu na banknoty PLN od wartości powyżej 10,00 zł.
5. Wymiana banknotów PLN na bilon od wartości powyżej 10,00 zł.

Stawka
w Centrali Banku:
0,50% min. 4,00 zł
w Oddziałach i Punkcie
kasowym:
0,50% min. 2,50 zł
0,5% max. 150zł
2,00 zł
2,00 zł
0,80%
min. 4,00 zł
0,80%
min. 4,00 zł

6. Za udostępnienie skrytki sejfowej na okres:
a) do 1 miesiąca, (korzystanie jeden raz w miesiącu),

30,00 zł (+10,00 zł)*

b) do 6 miesięcy, (korzystanie jeden raz w miesiącu),

100,00 zł (+10,00 zł)*

c) do 1 roku, (korzystanie jeden raz w miesiącu).

200,00 zł (+10,00 zł)*

* - za każde dodatkowe korzystanie ze skrytki sejfowej.

7. Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej/kasety.
8. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej/kasety.
9. Wymiana zamka w skrytce.
10. Naprawa uszkodzonej skrytki sejfowej/kasety, naprawa skrytki/kasety po
jej awaryjnym otwarciu.
Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzenia gotówki dla
11. Posiadaczy rachunków w danej jednostce Banku, którzy podpisali umowę
o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa).
Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza
12. do drzwiczek wrzutni.

poniesione koszty
+ 30,00 zł
100,00 zł
poniesione koszty
+ 30,00 zł
poniesione koszty
+ 30,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

Uwaga: prowizja pobierana za każdy portfel i każdy woreczek.

Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego – od
13. kwoty wpłaty.
Uwaga: prowizję od wpłat pobiera się wg stawek zawartych w umowie z Klientem

14. Niezwrócenie kluczy od skrytki sejfowej w związku z wygaśnięciem
umowy.
15. Zastrzeżenie (odwołanie) dokumentów w Systemie DZ.
Udzielenie informacji dla komornika:
 przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących
tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom
określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego – od jednego
16.
podmiotu wyszczególnionego w zapytaniu
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa
bankowego oraz w przypadku Banków Spółdzielczych stosujących do Banku zasadę
wzajemności.

 w przypadku sporządzenia odpisu obrotów (za stronę)

0,10%
min. 4,00 zł
max. 150,00 zł
200,00 zł
10,00 zł
bez opłat

5,00 zł
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VII. Czynności i usługi zwolnione z prowizji i opłat
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1. Wpłaty i wypłaty gotówki z rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i
lokat terminowych.
2. Wpłaty na poczet spłat kredytów i odsetek i zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów
zrealizowanych z rachunków kredytowych.
3. Od wpłat podatku za ustanowienie hipoteki.
4. Wpłat podatku gruntowego przez sołtysów i osoby indywidualne na rachunki: Urzędu Gminy w
Skórcu, Paprotni, Wodyniach i Korczewie.
5. Wpłaty na rzecz instytucji, które posiadają podpisane umowy na obsługę finansową.
6. Założenie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych dla parafii rzymsko-katolickich,
ochotniczych straży pożarnych, uczniowskich klubów sportowych.
Prowadzenie i obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz opłat za posiadanie
7. kart VISA dla emerytów i pracowników (współmałżonków pracowników) banków
spółdzielczych, na wniosek Posiadacza rachunku.

VIII. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów
zawartych przez Bank z instytucjami na zlecenie, których dokonywane są
operacje, Bank pobiera od tych instytucji prowizje i opłaty w wysokości
określonej w umowie.
IX. W nowo otwartych placówkach Zarząd Banku może na czas określony
ustalić indywidualną stawkę prowizji i opłat bankowych.

Taryfa obowiązuje od 28 maja 2015 roku
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