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Historia zmian:
Data

Numer uchwały zmieniajacej

Jednostka opracowująca

Zatwierdził

1
2
3
5
6
7
8
9

6.12.2010
20.01.2011
15.06.2011
28.11.2011
27.01.2012
6.03.2012
26.04.2012
20.07.2012

2/XII/2010
3/I/2011
5/VI/2011
8/XI/2011
1/I/2012
3/III/2012
1/IV/2012
2/VII/2012

Pion handlowy
Pion handlowy
Pion handlowy
Pion handlowy
Pion handlowy
Pion handlowy
Pion handlowy
Pion handlowy

Zarząd
Zarząd
Zarząd
Zarząd
Zarząd
Zarząd
Zarząd
Zarząd

10

31.12.2013
wchodzi w życie
10.01.2013
28.03.2013
12.03.2014
15.07.2014
24.02.2015
wchodzi w życie
1.03.2015
10.03.2015
wchodzi w życie
16.03.2015
30.06.2015
wchodzi w życie
02.07.2015

1/XII/2012

Pion handlowy

Zarząd

3/III/2013
1/III/2014
2/VII/2014
1/II/2015

Pion handlowy
Pion handlowy
Pion handlowy
Pion handlowy

Zarząd
Zarząd
Zarząd
Zarząd

1/III/2015

Pion handlowy

Zarząd

1/VI/2015

Pion handlowy

Zarząd

9.02.2016
5.05.2016

1/II/2016
1/V/2016
1/IX/2016

Pion handlowy
Pion handlowy
Pion handlowy

Zarząd
Zarząd
Zarząd

1/XI/2016

Pion handlowy

Zarząd

1/I/2017

Pion handlowy

Zarząd

1/III/2018
1/II/2019

Pion handlowy
Pion handlowy

Zarząd
Zarząd

11
12
13
14

15

16

17
18
19

20

21

22
23

29.09.2016
wchodzi w życie
03.10.2016
07.11.2016
wchodzi w życie
08.11.2016
09.01.2017
wchodzi w życie
12.01.2017
8.03.2018
8.02.2019

24

25

26

27.

28

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

14.02.2019
wchodzi w życie
15.02.2019
21.02.2019
wchodzi w życie
01.03.2019
13.09.2019
wchodzi w życie
13.09.2019
09.12.2019
wchodzi w życie
15.12.2019
27.03.2020
wchodzi w życie
01.04.2020
22.04.2020
wchodzi w życie
04.05.2020
11.05.2020
30.07.2020 r
wchodzi w życie
01.08.2020 r
31.08.2020 r
wchodzi w życie
od 07.09.2020
30.09.2020
wchodzi w życie
01.10.2020

1/II/2019

Pion handlowy

Zarząd

1/II/2019

Pion handlowy

Zarząd

1/IX/2019

Pion handlowy

Zarząd

3/XII/2019

Pion handlowy

Zarząd

2/III/2020

Pion handlowy

Zarząd

3/IV/202030.

Pion handlowy

Zarząd

2/V/2020
2/VII/2020

Pion handlowy
Pion handlowy

Zarząd
Zarząd

2/VIII/2020

Pion handlowy

Zarząd

3/IX/2020

Pion handlowy

Zarząd

Pion handlowy

Zarząd

Pion handlowy

Zarząd

30.10.2020
1/X/2020
wchodzi w życie
01.11.2020
29.12.2020 r
8/XII/2020
wchodzi w życie
01.04.2021 r

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KUROWIE
DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

2020 r.
Spis treści:
I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN
II. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN
III. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA
IV. POLECENIE ZAPŁATY
V. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ
VI. KREDYTY ZŁOTOWE DLA ROLNIKÓW
VII.
KREDYTY ZŁOTOWE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH
VIII.
GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE
IX. USŁUGI DOKUMENTACYJNE
X. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM BANKOWYM I
KREDYTOWYM
XI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE
XII.
SKRYTKI SEJFOWE I KASETY
XIII.
CZYNNOŚCI KASOWE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN
L. p.
1.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Otwarcie rachunku:
a) bieżącego lub pomocniczego

jednorazowo

10.00 zł

b) bieżącego dla rolników indywidualnych

jednorazowo

10.00 zł

c) dodatkowego- na określone cele
2.

3.

4.

5.

6.

Stawka
obowiązująca

bez opłat

Prowadzenie rachunku:¹
a) bieżącego lub pomocniczego

miesięcznie

30.00 zł

b) bieżącego dla rolników indywidualnych

miesięcznie

10.00 zł

c) dodatkowego- na określone cele

miesięcznie

10.00 zł

Wpłaty gotówkowe:
a) wpłata własna posiadacza rachunku na rachunki bankowe
prowadzone w Banku i jego jednostkach

bez opłat

b)wpłaty indywidualne na rachunki bankowe prowadzone w Banku i
jego jednostkach

za wpłatę

0,1% min 3 zł,
max.300 zł

c)wpłata indywidualna(za wywóz odpadów, podatki, )na rachunki
jednostek samorządu terytorialnego w Banku i jego jednostkach

za wpłatę

2.50 zł

a) z rachunków prowadzonych przez Bank i jego jednostki

za wypłatę

0.50 %

b) z rachunków bieżących rolników indywidualnych

za wypłatę

0.25 %

Wypłaty gotówkowe² na podstawie czeków gotówkowych lub
bankowych dowodów:

Wykorzystanie środków z wpływów bieżących³ na realizację
dyspozycji klienta w formie przelewów na rachunek innego banku
krajowego lub w formie wypłaty gotówki w kasie.
Realizacja przelewu⁴ na rachunki:
a) w Banku i jego jednostkach

bez opłat

za przelew

1,00 zł

-w systemie ELIXIR

za przelew

4,00 zł

-w systemie SORBNET (>,= 1 000 000 zł)

za przelew

25.00 zł

-w systemie SORBNET (< 1 000 000 zł)

za przelew

30.00 zł

b) w innym banku krajowym:

za przelew

2.00 zł

Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych

za czek

1.00 zł

9.

Potwierdzenie czeku

za czek

10.00 zł

10.

Inkaso czeku

za czek

6.00 zł

11.

Zgłoszenie utraty czeków⁵

za zgłoszenie

50.00 zł

12.

Realizacja zlecenia stałego:
a) na rachunek prowadzony w Banku

7.

Administrowanie przelewami bez pokrycia

8.

b) na rachunek w innym banku krajowym
13.

L. p.

bez opłat
3.50 zł

za przelew

Wyciąg z rachunku bankowego:
a) odbierany przez właściciela w jednostce Banku

bez opłat

b) wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu

5,00 zł

c) wysyłany listem poleconym raz w miesiącu

10,00 zł

d) wysyłany poza granice kraju listem zwykłym

15,00 zł

e) wysyłany poza granice kraju listem poleconym

20,00 zł

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca

c) wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu

za przesyłkę

5.00 zł

d) wysyłany listem poleconym

za przesyłkę

10.00 zł

e) wysyłany listem zwykłym za granicę

za przesyłkę

5.00 zł

f) wysyłany listem poleconym za granicę

za przesyłkę

10.00 zł

g) sporządzany na życzenie klienta:

14.

-za każdy miesiąc roku bieżącego

za wyciąg

5 zł- max 30 zł za
rok

-za każdy miesiąc roku poprzedniego

za wyciąg

8 zł- max 50 zł za
rok

Usługa na hasło-udzielenie telefonicznej informacji o wysokości
salda:
a) dla podmiotów instytucjonalnych

miesięcznie

5.00 zł

b) dla bieżących rolników

miesięcznie

2.00 zł

15.

Likwidacja rachunku.

16

Przekazy w obrocie dewizowym

bez opłat

Polecenie przelewu SEPA
W placówce banku:
Do banków krajowych:

Za przelew

15 zł + koszty
banków pośrednich

Do banków zagranicznych :

Za przelew

4,00 zł

Polecenie przelewu w walucie obcej ( wysłane do banków krajowych) Polecenie wypłaty

W placówce banku

Za przelew

0,15 % min 30 zł
max 300 zł

Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym ( pilnym) dostępna w EUR, USD, GBP, PLN
W placówce banku:

Od transakcji

140,00 zł

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego
Z banków krajowych

Od otrzymanego 15 zł + koszty
przelewu
banków pośrednich

Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR

Od otrzymanego 0,00 zł
przelewu

Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR

Od otrzymanego 0,1 min 20 zł max
przelewu
200 zł

Z banków zagranicznych spoza EOG

Od otrzymanego 0,1 min 20 zł max
przelewu
200 zł

Dodatkowe opłaty:

17.

Zmiany/korekty/odwołanie przekazu

Za przelew

50 zł + koszty
banków pośrednich

Reklamacja przelewu

Za przelew

50 zł + koszty
banków pośrednich

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i za informację
instytucjom zgodnie z art. 110 Ustawy Prawo bankowe (Dz. U. 2017
r. poz. 1876)

50.00 zł

Indeksy:
¹ – jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za
prowadzenie rachunku; pobrana z góry opłata za prowadzenie rachunku nie podlega zwrotowi nawet w przypadku
likwidacji rachunku.
² – nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku.
³ – za wpływ bieżący nie uznaje się wpływu środków z tytułu umów między klientem a Bankiem, których efektem jest
uznanie rachunku bieżącego klienta np. : z tytułu udzielonego kredytu, zapadłych lokat, opłata jest niezależna od opłat
pobieranych za przelewy lub wypłatę.
⁴ – złożone przez klienta dokumenty płatnicze do realizacji w systemie ELIXIR i SORBNET nie są przekazywane do
banku, w którym znajduje się uznawany rachunek.
⁵ – opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków.

II. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN

L. p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca

1.

Otwarcie rachunku lokaty.

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku lokaty.

bez opłat

3.

Wpłaty na rachunek lokaty.

bez opłat

4.

Przekazanie środków z lokaty na rachunek prowadzony:
a) w Banku i jego jednostkach

bez opłat

b) w innych bankach :

5.

- w systemie ELIXIR

za przelew

5.00 zł

- w systemie SORBNET (>,= 1 000 000 zł)

za przelew

25.00 zł

- w systemie SORBNET ( < 1 000 000 zł)

za przelew

30.00 zł

Wypłata gotówki w Banku prowadzącym rachunek lokaty.

III.

L. p.

bez opłat

KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca

1.

Wydanie nowej karty.

jednorazowo

40.00 zł

2.

Wydanie drugiej karty do rachunku.

jednorazowo

20.00 zł

3.

Wznowienie karty.

za wznowienie

20.00 zł

4.

Wydanie duplikatu karty.

za wydanie

40.00 zł

5.

Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24.

za zmianę

14.00 zł

6.

Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju.

bez opłat

7.

Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą.

bez opłat

8.

Do rachunków bieżących rolników:
a) wydanie nowej karty,

za kartę

30.00 zł

b) wydanie drugiej karty do rachunku,

za kartę

10.00 zł

c) wznowienie karty,

za kartę

10.00 zł

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca

za kartę

20.00 zł

L. p.

Rodzaj usług (czynności)
d) wydanie duplikatu karty.

9.

Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku
BPS SA.

10.

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju.

11.

W bankomatach akceptujących karty za granicą

12.

bez opłat
za wypłatę

2 % min. 10 zł

transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych
w ramach EOG w walucie EUR

za wypłatę

2 % min 6 zł

transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej, innej niż
EUR oraz poza EOG

za wypłatę

3 % min 20 zł

Wypłata gotówki w kasie Banku BPS SA.

za wypłatę

1 % min. 2 zł

13.

Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju.

za wypłatę

2 % min. 10zł

14.

Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą.

za wypłatę

3 % min. 12 zł

15.

Rozpatrzenie reklamacji.

16.

Zastrzeżenie karty.

17.

Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji.

18.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza
rachunku

za dokument

6.00 zł

19.

Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego,
przyznanie bonusa.

za zmianę

6.00 zł

20.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta.

za zmianę

12.00 zł

21.

Zmiana danych Użytkownika karty

za zmianę

6.00 zł

22.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.

1000.00 zł

23.

Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty.

1500.00 zł

24.

Opłata za użytkowanie karty.

bez opłat
za zastrzeżenie

50.00 zł
bez opłat

miesięcznie

3.00 zł od karty

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca

IV. POLECENIE ZAPŁATY
L. p.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika.

2.

Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty.

3.

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tyłu braku środków na
rachunku dłużnika na rachunek w innym banku krajowym.

bez opłat
za dokument

5.00 zł

za odmowę

3.00 zł

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca

jednorazowo

5.00 zł

V. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ
L. p

Rodzaj usług (czynności)

1.

Przygotowanie dokumentacji do instalacji systemu EBO.

2.

Abonament za korzystanie s systemu.

bez opłat

3.

Przelew na rachunek bankowy:
a) prowadzony w Banku i jego jednostkach,

bez opłat

b) prowadzony w innym banku krajowym.

za przelew

1,50 zł

Aktywacyjny 0 zł

4.
Za SMS
Hasło do logowania

Za SMS

Odblokowanie
identyfikatora 1 zł

5.

Potwierdzenie o blokadzie identyfikatora

Za SMS

1 zł

6.

Aktywacja usługi powiadomień SMS

Za SMS

1 zł

7.

Powiadomienie o stanie salda

Za SMS

1z

VI. KREDYTY ZŁOTOWE DLA ROLNIKÓW
Rodzaj usług (czynności)

L. p

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca
bez opłat

1.

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu.

2.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu.
a) inwestycyjnego

jednorazowo

5,00 %

b) obrotowego

jednorazowo

5,00%

c) w rachunku bieżącym

jednorazowo

5,00%

d) preferencyjne

jednorazowo

1,00%

e) kredyt pomostowy PROW 2007-2013

jednorazowo

1,00%

f) kredyt OBROTOWY NAWOZOWY

jednorazowo

3,00%

3.

Rozpatrzenie podania o zmniejszenie oprocentowania i/lub
prowizji od kredytu.

jednorazowo

60.00 zł

4.

Sporządzenie aneksu do umowy-zwiększenie kwoty kredytu, bez
wydłużenia terminu spłaty:
a) udzielonego na okres do 1 roku,

jednorazowo

5,00%

b) udzielonego na okres powyżej 1 roku

jednorazowo

5,00%

5.

Inne czynności związane z obsługą kredytów- wydanie
zaświadczenia, wniosku o wykreślenie hipoteki itp.

za dokument

50.00 zł

6.

Opłata za przedłużenie terminu spłaty kredytu.

od kwoty

2.5 %

VII.

KREDYTY ZŁOTOWE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Rodzaj usług (czynności)

L. p

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca
bez opłat

1.

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu.

2.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu.
a) inwestycyjnego

jednorazowo

5,00%

b) obrotowego

jednorazowo

5,00%

jednorazowo

1,00%

c) obrotowy powyżej 100 000 zł
do 1 roku

do 2 lat

jednorazowo

1,50%

do 3 lat

Jednorazowo

2,00%

d) rewolwingowego

jednorazowo

5,00%

e) obrotowego w rachunku bieżącym

jednorazowo

5,00%

3.

Sporządzenie aneksu do umowy-zwiększenie kwoty kredytu w
rachunku bieżącym bez wydłużenia terminu spłaty:

jednorazowo

5,00%

4.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt.

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu.

jednorazowo

0.20 %-1.00 %
min. 50.00 zł

6.

Inne czynności związane z obsługą kredytów- wydanie
zaświadczenia, wniosku o wykreślenie hipoteki itp.

za dokument

50.00 zł

7.

Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej

za dokument

50.00 zł

8.

Rozpatrzenie podania o zmniejszenie oprocentowania i/lub
prowizji od kredytu.

jednorazowo

60.00 zł

9.

Opłata za przedłużenie terminu spłaty kredytu.

od kwoty

2.5 %

10.

Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji,
poręczenia lub awalu wekslowego.

za aneks

jednorazowo

20 zł, max 300 zł

50 zł, max. 100 zł

VIII. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE
L. p

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca

1.

Termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie.

jednorazowo

0.20 %-0.50 %
min. 30.00 zł

2.

Termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy.

jednorazowo

0.40 %-1.00 %
min. 50.00 zł

3.

Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu
wekslowego-ważności zobowiązania ( za każdy rozpoczęty 3
miesięczny okres)

jednorazowo

0.50 %- 5.00 %

4.

Przyznanie limitu kwoty gwarancji.

jednorazowo

1.00 %

5.

Sporządzenie aneksu do umowy- zwiększenie kwoty gwarancji
lub wydłużenie terminu jej obowiązywania.
a) do 1 miesiąca włącznie

jednorazowo

0.50 %-1.00 %
min. 20.00 zł

b) powyżej 1 miesiąca

jednorazowo

1.00 %-5.00 %
min. 20.00 zł

6.

Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji,
regwarancji lub poręczenia bankowego.

jednorazowo

20 zł, max. 100 zł

7.

Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia.

jednorazowo

0.15 % min. 100 zł
max.1 000 zł

IX. USŁUGI DOKUMENTACYJNE
L. p

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca

a) za każdy miesiąc roku bieżącego,

jednorazowo

5zł max.30 zł za rok

b) za każdy miesiąc roku poprzedniego.

jednorazowo

10zł max 50 zł za rok

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku,
stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu
kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub
nie jest wolny od zajęcia.

jednorazowo

50.00 zł

3.

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków
płatniczych za granicę.

jednorazowo

20.00 zł

4.

Wydanie kserokopii umowy kredytowej, gwarancji, poręczenia
itp.

jednorazowo

20.00 zł

5.

Konsultacja na temat zasad i technik rozliczeń zagranicznych.

6.

Potwierdzenie klucza telegraficznego.

jednorazowo

20.00 zł

7.

Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie
udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia.

jednorazowo

30.00 zł

8.

Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu:
a) gdy spłaty (udzielenia) dokonano w roku bieżącym,

jednorazowo

20.00 zł

b) gdy spłaty (udzielenia) dokonano w latach poprzednich

jednorazowo

25.00 zł

9.

Wydanie opinii o kliencie Banku (na wniosek klienta)

jednorazowo

min. 50.00 zł
max 100.00 zł

10.

Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych
biegłym rewidentom, na podstawie upoważnienia wydanego przez
posiadacza rachunku.

jednorazowo

100.00 zł

1.

2.

Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o
obrotach na rachunku bankowym:

wg umowy

11.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom
i instytucjom.

każdorazowo

10 zł lub na zasadach
wzajemności

12.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub
innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz
innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do
fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w
oddziale Banku prowadzącym rachunek podmiotu.

każdorazowo

20.00 zł

13.

Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku.

każdorazowo

5.00 zł

X. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM BANKOWYM I KREDYTOWYM
Rodzaj usług (czynności)

L. p

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca

1.

Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków
walutowych w Banku BPS SA dla banków zagranicznych.

jednorazowo

15.00 zł

2.

Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza
rachunku np.:regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we
wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i
płatności, pozostawianie na rachunku określonego salda itp.- wg
indywidualnych dyspozycji klienta.

jednorazowo

15.00 zł

3.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub
odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym
rachunkiem.

bez opłat

4.

Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza
rachunku.

bez opłat

5.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu
pocztowego inkasa wekslowego lub z innych tytułów do
kredytobiorcy, dłużnika lub ich poręczycieli po upływie terminu
spłaty.

6.

Opłata za udzielenie odpowiedzi ze zbiorczej informacji

7.

Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego

za realizację

6.00 zł

8.

Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla.

od sumy
wekslowej

1.00 %-6.00 %

9.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc
takiego tytułu.

za przelew

15.00 zł

10.

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na
terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia
spłaty zaciąganych kredytów- za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem

11.

50.00 zł

za monit

25,00 zł

bez opłat

b)z innymi bankami

jednorazowo

0.50 % min. 20 zł
max. 100.00 zł

Potwierdzenie wykonania blokady środków.

jednorazowo

10.00 zł

XI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE
L. p.
Rodzaj Usług (czynności)
1.

Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego.

2.

Przechowywanie depozytu:
-duplikatów kluczy.

Tryb pobierania

Stawka
obowiązująca

za depozyt

20,00 zł

miesięcznie za
każdy depozyt

20,00 zł

- bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem
papierów wartościowych.

miesięcznie za
każdy dokument

20,00 zł

-papierów wartościowych.

rocznie za każdy
dokument

1% wartości,min.
5 zł- max. 100 zł

-innych rzeczy ruchomych.

miesięcznie

20,00 zł

XII. SKRYTKI SEJFOWE I KASETY
Rodzaj Usług (czynności)

L. p.
1.

2.

Wynajem skrytek sejfowych .

Przechowywanie kaset.

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca

dziennie

1,00 zł

miesięcznie

27,00 zł

rocznie

225,00 zł

dziennie

0,50 zł

miesięcznie

10,00 zł

rocznie

100,00 zł

3.

Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej/kasety.

za duplikat

100,00 zł

4.

Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej/kasety.

za otwarcie

100,00 zł

5.

Uszkodzenie skrytki sejfowej/kasety.

za uszkodzenie

200,00 zł

6.

Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej/kasety do
depozytu sądowego.

za depozyt

300,00 zł

Tryb pobierania

Stawka
obowiązująca

XIII. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN
Rodzaj Usług (czynności)

L. p.
1.

Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki w Banku i jego
jednostkach.

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach
krajowych.

3.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w
bankach, z którymi Bank BPS S.A. zawarł porozumienie w
sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego.

4.

Wypłata gotówkowa z rachunku technicznego Banku

4.

Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów
zniszczonych na obiegowe:

Bez opłat
4 zł – do kwoty
1000 zł, 0,5 %
min. 10 zł – od
1001 zł do 4000
zł, 2 % kwotypowyżej 4000 zł.
Wg
porozumienia

Od kwoty
przelewu

0,25%

- do 10 sztuk.

bez opłat

- powyżej 10 sztuk.

0.50 % min.2 zł

