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Bank Spółdzielczy w Prabutach pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów
indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi
bankowe", z tym że:
a) opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS w Prabutach pobierane są z
tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie,
b) opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza
rachunku prowadzonego w BS w Prabutach mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z
klientem, nie rzadziej niż raz na miesiąc,
c) od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS w Prabutach w dniu
dokonania operacji bankowej.
Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż
0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta,
zgodnie z dyspozycją klienta.
Prowizje i opłaty pobierane cyklicznie od klientów indywidualnych pobierane są proporcjonalnie do okresu
trwania umowy.
Prowizje pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy.
Nie pobiera się prowizji i opłat od:
1. wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
2. wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS w Prabutach oraz
wypłat kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym,
3. operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS w Prabutach z zakładem pracy,
4. wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że
opłatę uiszcza odbiorca należności,
5. wpłat i wypłat gotówkowych związanych z zamknięciem rachunku.
Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania
z przyczyn, za które BS w Prabutach nie ponosi odpowiedzialności.
Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem postanowień „Regulaminu
świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku
Spółdzielczym w Prabutach”.
Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania
poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.
W indywidualnych przypadkach Zarząd może ustalić odmienne stawki opłat i prowizji niż przewiduje
Taryfa…
Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje
podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione
koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W
sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej,
opłata/prowizja ustalana w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczenia stosowany jest
kurs średni NBP z dnia pobrania należności.
BS w Prabutach może ustalić i pobrać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez
pośredniczące banki zagraniczne.
Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnych informacji o obrotach
i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110
Prawa bankowego.
Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich
pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty/wypłaty lub dokument wpłaty/wypłaty od
klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu/dokumentu.

II. Kredyty i pożyczki pieniężne
Stawka PLN lub %
1.
a)

Prowizja od przyznanych kredytów komercyjnych:
Prowizja od udzielonych kredytów na działalność gospodarczą (w tym dla
rolników), (prowizję pobiera się w dniu podpisania umowy):
1) Prowizja przygotowawcza od kredytów obrotowych w rachunku kredytowym
wynosi:
a) z terminem spłaty do 12 miesięcy
b) z terminem spłaty od 12 do 24 miesięcy
c) z terminem spłaty od 24 do 36 miesięcy
2) Prowizja przygotowawcza od kredytów inwestycyjnych w rachunku
kredytowym wynosi:
a) z terminem spłaty do 36 miesięcy
b) z terminem spłaty od 36 do 60 miesięcy
c) z terminem spłaty powyżej 60 miesięcy
3) Prowizja od udzielonego kredytu unijnego SGB
a) z terminem spłaty do 60 miesięcy
b) z terminem spłaty od 60 do 120 miesięcy
Prowizja od udzielonego kredytu obrotowego „Pod plon” dla rolników
indywidualnych
5) Prowizja od udzielonego kredytu na zakup ziemi dla rolników indywidualnych
6) Prowizja od udzielonego kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych
7) Prowizja od udzielonego kredytu inwestycyjnego w ramach łączonej oferty na
kredyt inwestycyjny i obrotowy na finansowanie zakupu ciągników, maszyn i
urządzeń rolniczych
8) Prowizja od udzielonego kredytu obrotowego w ramach łączonej oferty na
kredyt inwestycyjny i obrotowy na finansowanie zapłaty podatku VAT
Prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym dla rolników (w tym
przedłużonych na okres kolejnych 5 lat)
Prowizja za odnowienie kredytu w rachunku bieżącym dla rolników (na kolejne 12
miesięcy)
Prowizja wstępna za przygotowanie wniosku o kredyt mieszkaniowy
4)

b)
c)
d)

1,50 %
2,00 %
2,50 %

1,50 %
2,00 %
2,50 %

2,00 %
nie mniej niż 20,00 zł
2,50 %
nie mniej niż 50,00 zł
1,50 %
1,70 %
1,50 %
1,85%

1,85%
1,00 %
1,00 %
0,50 % kwoty
wnioskowanego kredytu

Prowizja pobierana jest w dniu założenia wniosku. Prowizja nie podlega zwrotowi
w przypadku odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania
umowy. W przypadku udzielenia kredytu prowizja wstępna podlega zaliczeniu na
poczet prowizji przygotowawczej od udzielonego kredytu mieszkaniowego.
e)

f)

Prowizja od przyznanego kredytu mieszkaniowego
a) dla klientów posiadających rachunek ROR lub bieżący w BS Prabuty lub
deklarujących otwarcie rachunku
b) dla klientów nie posiadających rachunku ROR lub bieżącego w BS Prabuty
1) Prowizja od kwoty przyznanego kredytu gotówkowego konsumenckiego:
a) z terminem spłaty do 12 miesięcy
b) z terminem spłaty od 12 do 24 miesięcy
c) z terminem spłaty od 24 do 36 miesięcy
d) z terminem spłaty od 36 do 60 miesięcy
e) z terminem spłaty powyżej 60 miesięcy
2) Prowizja od kwoty przyznanego kredytu gotówkowego „Dobry kredyt” (możliwe
okresy promocyjne)
a) z terminem spłaty do 12 miesięcy
b) z terminem spłaty od 12 do 24 miesięcy
c) z terminem spłaty od 24 do 36 miesięcy

g)

3) Prowizja od kwoty przyznanej pożyczki hipotecznej
Prowizja od udzielonego kredytu w ROR

1,75 %
2,00 %
1,00 %
1,25 %
1,50 %
1,75 %
2,00 %
0,50 %
nie mniej niż 25,00 zł
0,75 %
nie mniej niż 25,00 zł
1,00 %
nie mniej niż 25,00 zł
2,00 %
2,00 %

h)
i)
j)
2.

3.
a)

b)

4.
a)

b)

5.
6.

7.
8.
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14.
15.

16.
17.

Prowizja za odnowienie kredytu w ROR (na kolejne 12 miesięcy)
2,00 %
Prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym dla firm i innych
1,50%
podmiotów (w tym przedłużonych na okres kolejnych 5 lat)
Prowizja za odnowienie kredytu w rachunku bieżącym dla firm i innych podmiotów
1,50%
(na kolejne 12 miesięcy)
Prowizja od udzielonego kredytu (pożyczki) gdzie główne zabezpieczenie stanowi
0,25 % od kwoty
hipoteka na nieruchomości (prowizja dotyczy kredytów i pożyczek wypłaconych
udzielonego kredytu
przed dokonaniem przez Sąd wpisu hipotecznego tj. za czas oczekiwania na wpis)
(pożyczki)
Prowizje i opłaty od wykorzystanych kredytów z dopłatą ARiMR udzielonych od
18.09.2012r. do 31.12.2014 r.
Kredyty zabezpieczone hipotecznie
• Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu
1,00 %
• Opłata za administrowanie kredytem pobrana jednorazowo od kwoty
udzielonego kredytu
0,50 %
• Opłata za uruchomienie kredytu przed dokonaniem przez sąd wpisu
hipotecznego
0,50 %
Pozostałe kredyty
• Prowizja od wykorzystanego kredytu
1,00 %
• Opłata za administrowanie kredytem pobrana jednorazowo od kwoty
udzielonego kredytu
1,00 %
Prowizje i opłaty od wykorzystanych kredytów z dopłatą ARiMR udzielane od
04.05.2015 r.
Kredyty zabezpieczone hipotecznie
• Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu
1,00 %
• Opłata za administrowanie kredytem pobrana jednorazowo od kwoty
udzielonego kredytu
0,50 %
• Opłata za uruchomienie kredytu przed dokonaniem przez sąd wpisu
hipotecznego
0,35 %
Pozostałe kredyty
• Prowizja od wykorzystanego kredytu
1,00 %
• Opłata za administrowanie kredytem pobrana jednorazowo od kwoty
udzielonego kredytu
0,85 %
Prowizja za udzielenie gwarancji od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc
(pobierane jednorazowo za cały okres)
0,25 %
Prowizja za odroczenie spłaty kredytów i odsetek (od kwoty objętej odroczeniem) od jednej umowy:
a) odroczenie spłaty do 6 miesięcy
1,00 %
b) odroczenie spłaty powyżej 6 miesięcy
2,00 %
Prowizja za sporządzenie umowy ugody z Bankiem (od kwoty objętej ugodą)
2,00 %
Prowizja za sporządzenie umowy o przejecie długu (od kwoty przejętego długu)
1,00 %
Opłata za zmianę zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy
300,00 zł
Opłata za przyjęcie weksli do zapłaty, inkaso weksli - za każdą czynność
15,00 zł
Opłata za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia
50,00 zł
Opłata za sporządzenie odpisu dokumentów kredytowych – na wniosek klienta - za
17,00 zł + VAT = 20,91 zł
każdy dokument
Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości (za
300,00 zł + VAT =
każdy wniosek).
369,00 zł
Opłata za sporządzenia wniosku o wykreślenie z hipoteki w trakcie trwania
50,00 zł + VAT = 61,50 zł
umowy.
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki,
zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia (za każdy duplikat):
1) dla osób fizycznych z tytułu kredytów konsumenckich,
25,00 zł
2) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą,
30,00 zł
3) dla podmiotów gospodarczych.
50,00 zł
Opłata za wydanie oceny o sytuacji ekonomicznej /zdolności kredytowej/ podmiotu
na jego wniosek
300,00 zł
Opłata za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek i posiadaczu
50,00 zł + VAT = 61,50 zł
rachunku bieżącego i pomocniczego(za każą opinię).

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia,
że klient nie figuruje jako dłużnik.( za każdy egzemplarz zaświadczenia).
Opłata za wystawienie i wysłanie upomnienia (za jedno upomnienie)

Za wystawienie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat
kredytu/pożyczki (za jedno upomnienie)
Opłata za wystawienie i wysłanie upomnienia (za jedno upomnienie) do
nowoudzielanych kredytów konsumenckich od 11.03.2016 r.
Opłata za wystawienie i wysłanie wezwania do zapłaty (za jedno wezwanie do
zapłaty) do nowoudzielanych kredytów konsumenckich od 11.03.2016 r.
Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z wyjątkiem przypadków
ujętych w pkt. 6-8 niniejszej Taryfy
• detalicznych kredytów konsumenckich
• kredytów niekonsumenckich
Opłata za wydanie promesy udzielenia kredytu
Opłata przygotowawcza od kredytów komercyjnych na działalność gospodarczą (w
tym dla rolników) oraz od kredytów mieszkaniowych
a) Za przygotowanie wniosku kredytowego
• do kwoty 5.000,00 PLN
• od kwoty 5.001,00 PLN do 20.000,00 PLN
• od kwoty 20.001,00 PLN do 50.000,00 PLN
• powyżej 50.000,00 PLN
b) Za sporządzenie umowy kredytowej
• do kwoty 5.000,00 PLN
• od kwoty 5.001,00 PLN do 20.000,00 PLN
• od kwoty 20.001,00 PLN do 50.000,00 PLN
• powyżej 50.000,00 PLN

50,00 zł + VAT = 61,50 zł
20,00 zł

20,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

100,00 zł
100,00 zł
200,00 zł

20,00 zł
40,00 zł
100,00 zł
200,00 zł

30,00 zł
60,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
26.
Opłata za sporządzenie i wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta pisemnego
200,00 zł + VAT =
uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu
246,00 zł
W indywidualnych przypadkach dotyczących udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych Zarząd Banku może
ustalić odmienne stawki opłat i prowizji niż przewiduje Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe.

III. Rozliczenia gotówkowe
1.
A.

B

2.
3.

4.
5.

6.

Obowiązuje od 01.11.2015 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Stawka PLN lub %
Opłata za przyjęcie wpłaty gotówkowej od klientów indywidualnych na rachunki w innych bankach od każdej
wpłaty:
opłaty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego (energia, gaz, woda, telefon,
czynsz, Internet, ciepło, fundusz remontowy itp.):
2,00 PLN
• wpłaty do kwoty 1.000,00 zł
0,50 %, (maks.200,00 zł)
• wpłaty powyżej 1.000,00 zł
pozostałe opłaty (spłaty rat kredytów i inne):
• wpłaty do kwoty 1.000,00 zł
• wpłaty powyżej 1.000,00 zł
Opłata za przyjęcie wpłaty gotówkowej od klientów indywidualnych na konto
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Prabutach
Opłata za przyjęcie wpłat gotówkowych klientów instytucjonalnych oraz podmiotów
gospodarczych i instytucji działających na rzecz gospodarstw domowych na rachunki
w innych bankach od każdej wpłaty
nie mniej niż
Opłata od wypłat z rachunku „zlecenia do wypłaty”
nie mniej niż
Prowizja od wypłat gotówkowych z ROR i rachunków bieżących powyżej 15.000,00
PLN bez awizowania do godz. 1000 dnia poprzedzającego wypłatę
Opłata za niepobranie zamówionej gotówki

2,50 PLN
0,50 %, (maks.200,00 zł)
2,00 PLN

0,50 %
5,00 zł
0,50 %
3,00 zł
0,30 % od nadwyżki
kwoty wypłaconej
powyżej 15.000,00 PLN
0,30 %

IV. Rachunki depozytowe
Obowiązuje od 01.11.2015 r.
Klienci indywidualni
1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Stawka PLN lub %
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
a)
b)
c)
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Otwarcie rachunku bankowego: ror, bieżącego i pomocniczego
Prowizja za prowadzenie rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowego / miesięcznie
Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach BS
Prabuty
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach
BS Prabuty
Opłata za realizację przelewów bankowych od każdego
przelewu:
1) na rachunki w innych bankach, ZUS, US
2) na rachunki w BS w Prabutach
Opłata za sporządzenie przelewu w zastępstwie klienta (opłata
jest pobierana niezależnie od prowizji za przelew)
Opłata za dokonanie stałych zleceń z rachunków w terminie
wskazanym przez klienta /od jednego zlecenia/
rejestracja zlecenia
realizacja zlecenia
modyfikacja zlecenia
Opłata za wydanie posiadaczom ROR dodatkowych
pokwitowań wpłat i kopii przelewów bankowych – od każdego
dokumentu
Opłata nie dotyczy realizowanych zleceń stałych (dokumenty te
są wydawane zawsze bezpłatnie)
Usługa „polecenie zapłaty”:
1) Opłata za przyjęcie upoważnienia do obciążenia rachunku
(ustanowienie zgody polecenia zapłaty) – jednorazowo
2) Prowizja za uznanie rachunku wierzyciela – za każde
wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od
wierzyciela)-od każdego polecenia
3) Prowizja za obciążenie rachunku dłużnika – za realizację
polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (opłatę pobiera się
od dłużnika) – od każdego polecenia
4) Opłata za odwołanie/modyfikację/odrzucenie (z powodu
braku środków) płatności – od każdego polecenia
Opłata za wysłanie wyciągu z ROR raz w miesiącu na koniec
każdego miesiąca
Opłata za wysłanie wyciągu z ROR częściej niż raz w miesiącu
w/g dyspozycji klienta od każdego wysłanego wyciągu
Opłata za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
Opłata za sporządzenie odpisu dowodu do wyciągu za 1 szt.
Opłata za wysłanie zawiadomienia o braku środków na
pokrycie należnych Bankowi opłat i prowizji
Opłata za wysłanie wezwania do uregulowania zaległości
niewymienionej w poprzednim pkt.
Opłata za przekaz zagraniczny wychodzący na rachunki w
innych bankach od kwoty transakcji
nie mniej niż
Opłata za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie należności innego
banku

Pakiet Start

Pakiet
Student

Pakiet
Podstawowy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

4,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00
0,00

4,50
1,00

4,50
1,00

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł
1,50 zł
5,00 zł

0,00 zł
1,50 zł
5,00 zł

0,00 zł
1,50 zł
5,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł
2,00 zł

5,00 zł
2,00 zł

5,00 zł
2,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,10 %
20,00 zł

0,10 %
20,00 zł

0,10 %
20,00 zł

-

-

20,00 zł

18.

Opłata za uzyskanie informacji o kliencie z innego Banku (w
tym telefoniczne ustalenie salda w innym Banku)

19.

Opłata za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji na wypadek
śmierci

20.
21.

Opłata za realizację dyspozycji na wypadek śmierci
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania
rachunkiem (za każdą dyspozycję)
Próbne naliczenie premii gwarancyjnej przy likwidacji
Prowizja za wypłaty gotówką z bankomatu BS z rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego

22.
23.
24.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości
salda – za każde zaświadczenie

25.

Działania podjęte przez Bank w celu odzyskania kwoty
transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez
posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego
odbiorcy (za każdą dyspozycję)
Prowizja od wypłat gotówkowych z ROR i rachunków
bieżących powyżej 15.000,00 PLN bez awizowania do godz.
1000 dnia poprzedzającego wypłatę
Opłata za niepobranie zamówionej gotówki
Przelew w ramach płatności natychmiastowych

26.

27.
28.

-

-

20,00 zł

20,00 zł +
VAT =
24,60 zł
15,00 zł

20,00 zł +
VAT =
24,60 zł
15,00 zł

20,00 zł +
VAT =
24,60 zł
15,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

-

-

25,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

20,00 zł +
VAT =
24,60 zł

20,00 zł +
VAT =
24,60 zł

20,00 zł +
VAT =
24,60 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,30 % od nadwyżki kwoty wypłaconej
powyżej 15.000,00 PLN
10,00 zł

0,30 %
10,00 zł

10,00 zł

2. Bankowość elektroniczna
a) Internet Banking
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Opłata za uruchomienie usługi internetbanking
Prowizja za realizację przelewu za pośrednictwem
internetbankingu skierowanego:
1) na obcy bank przez klientów indywidualnych
2) na rachunek w BS w Prabutach
Opłata za dodatkowe pisemne potwierdzenie dokonania
transakcji, która została wykonana za pośrednictwem
Internetbankingu (na żądanie klienta)
Opłata za odblokowanie na wniosek klienta przez Bank
dostępu do Internetbankingu:
1) bez generowania nowego hasła
2) z generacją nowego hasła
Prowizja miesięczna w przypadku, gdy suma obrotów na
rachunku w danym miesiącu wykonanych z
wykorzystaniem Internet Bankingu nie wyniesie minimum
200,00 PLN
Opłata za przelew w ramach płatności natychmiastowych
Opłata za sporządzenie i wydanie papierowej listy haseł
jednorazowych

Stawka PLN lub %
Pakiet
Pakiet
Pakiet Start
Student
Podstawowy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,30 zł
0,00 zł
5,00 zł +
VAT = 6,15
zł

0,30 zł
0,00 zł
5,00 zł +
VAT = 6,15
zł

0,30 zł
0,00 zł
5,00 zł +
VAT = 6,15
zł

1,00 zł
2,00 zł

1,00 zł
2,00 zł

1,00 zł
2,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

b) SMS Banking
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.

Opłata za uruchomienie SMS Banking
Opłata za każdy wysłany komunikat w formie wiadomości

Stawka PLN lub %
Pakiet
Pakiet
Pakiet Start
Student
Podstawowy

0,00 zł
0,20 zł

0,00 zł
0,20 zł

0,00 zł
0,30 zł

3.

tekstowej w ramach usługi SMS Banking zgodnie ze
zleceniem klienta.
Opłata nie dotyczy informacji marketingowych
wysyłanych z inicjatywy Banku
Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Otwarcie rachunku lokaty
Prowadzenie rachunku lokaty
Wpłaty na rachunek lokaty
Wypłaty z rachunku lokaty
Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności (za każde zaświadczenie)
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem
(za każdą dyspozycję)
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci (za każdą
dyspozycję)
Realizacja dyspozycji spadkobierców (za każdą dyspozycję)
Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej zamiast zniszczonej lub
utraconej
Opłata za przepisanie książeczki w związku z przelewem praw /cesja/
Realizacja przelewu (za każdy przelew):
1) na rachunki prowadzone w BS Prabuty
2) na rachunki w innych bankach
Za wypłatę gotówkową z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej powyżej
15.000,00 PLN bez awizowania do godz. 10 00 dnia poprzedzającego wypłatę
Niepobranie zamówionej gotówki

Stawka PLN lub %

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł + VAT = 24,60 zł
5,00 zł
20,00 zł + VAT = 24,60 zł
15,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
4,50 zł
0,30 % od nadwyżki kwoty
wypłaconej powyżej
15.000,00 PLN
0,30 %

4. Rachunki oszczędnościowe i a’vista
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Otwarcie rachunku oszczędnościowego
Prowadzenie rachunku oszczędnościowego
Wpłaty na rachunek oszczędnościowy
Wypłaty z rachunku oszczędnościowego:
1) pierwsza wyplata w miesiącu
2) kolejne wypłaty (od kwoty wypłaty)
Realizacja przelewu (za każdy przelew):
1) pierwszy przelew w miesiącu
2) kolejne przelewy (od kwoty przelewu)
Otwarcie rachunku oszczędnościowego a’vista
Prowadzenie rachunku oszczędnościowego a’vista
Wpłaty na rachunek oszczędnościowy a’vista
Wypłaty z rachunku oszczędnościowego a’vista:
Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności (za każde zaświadczenie)
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem
(za każdą dyspozycję)
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci (za każdą
dyspozycję)
Realizacja dyspozycji spadkobierców (za każdą dyspozycję)
Wystawienie nowej książeczki a’vista w miejsce zniszczonej lub utraconej
Za wypłatę gotówkową z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej powyżej
15.000,00 PLN bez awizowania do godz. 10 00 dnia poprzedzającego wypłatę
Niepobranie zamówionej gotówki

Stawka PLN lub %

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,3 % nie mniej niż 5,00 zł
0,00 zł
0,3 % nie mniej niż 5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł + VAT = 24,60 zł
5,00 zł
20,00 zł + VAT = 24,60 zł
15,00 zł
15,00 zł
0,30 % od nadwyżki kwoty
wypłaconej powyżej
15.000,00 PLN
0,30 %

4. Karty bankowe
a) karty płatnicze i przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Opłata za wydanie karty płatniczej i przedpłaconej
Opłata za obsługę karty płatniczej lub przedpłaconej –
opłata miesięczna za obsługę kart:
1) Visa payWave, Visa payWave „młodzieżowa”,
2) pozostałe karty.
Opłata za rezygnację z odbioru wcześniej przygotowanej
karty płatniczej lub przedpłaconej:
1) Visa payWave, Visa payWave „młodzieżowa”,
2) pozostałe karty.
Opłat za wydanie duplikatu karty płatniczej lub
przedpłaconej
Opłata za wydanie nowego numeru PIN do karty
płatniczej lub przedpłacone
Opłata za każdą zmianę PIN dokonaną:
1) w bankomacie obcym
2) w bankomacie SGB
Opłata za sprawdzenie salda w obcym bankomacie
Opłata za miesięczne zestawienie transakcji kartami
płatniczymi
Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN (dostarczenie w
ciągi 3 dni roboczych)

Opłata za wypłatę gotówki:
(Opłata naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w
dniu rozliczenia operacji)
1) w bankomatach banków SGB oraz PBS S. A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1)
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. 2)
5) w bankomatach zagranicą
Wypłata gotówki w ramach cash back
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w
walucie obcej innej niż EUR – pobierana od kwoty
transakcji w dniu rozliczenia operacji
(opłata obowiązuje do 01.11.2015 r.)
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji
dokonanej kartą Visa w walucie innej niż PLN –
pobierana od kwoty transakcji w dniu rozliczenia
operacji
(opłata obowiązuje od 02.11.2015 r.)

Stawka PLN lub %
Pakiet
Pakiet
Pakiet Start
Student
Podstawowy

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

1,00 zł
0,50 zł

2,00 zł
0,50 zł

2,00 zł
1,20 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

7,00 zł
4,50 zł
1,00 zł

7,00 zł
4,50 zł
1,00 zł

7,00 zł
4,50 zł
1,00 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

Maestro, Visa
Electron, Visa
Electron
„młodzieżowa”,
MasterCard Debit
Paypass, MasterCard
Paypass KKS Lech

Visa Electron
payWave, Visa
Electron payWeve
„młodzieżowa”

0,00 zł

0,00 zł

1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

1,50 zł
2% min. 5,00 zł
2% min. 4,50 zł
3% min. 10,00 zł
0,00 zł

1% dot. kart Visa

1%

3% dotyczy kart Visa

3%

b) karty kredytowe Visa, MaserCard i MaserCard Gold
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Wydanie karty:
1) głównej
2) dołączonej
Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania
pierwszej karty); opłata pobierana rocznie za każdy rok ważności karty (pierwszej i
wznowionej):
1) głównej
2) dołączonej
Wydanie nowej karty w miejsce:
1) utraconej
2) uszkodzonej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych niż banków niż wskazane w pkt.1
4) w kasach innych niż wskazane w pkt.2
5) w bankomatach zagranicą
Zmiana PIN w bankomatach banków SGB
Wydanie pierwszego nr PIN
Wydanie nowego nr PIN
Zmiana limitu kredytowego
Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania
kart kredytowych i umową
Opłata za wysłanie monitu listowego w przypadkach określonych w umowie o
kartę
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie obcej innej niż
EUR, naliczana od kwoty transakcji i pobierana w dniu rozliczenia operacji.
(opłata obowiązuje do 01.11.2015 r.)
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie
innej niż PLN, naliczana od kwoty transakcji i pobierana w dniu rozliczenia
operacji.
(opłata obowiązuje od 02.11.2015 r.)

Stawka PLN lub %

0,00 zł
0,00 zł

55,00 zł
55,00 zł
25,00 zł
55,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 7,00 zł.
4,50 zł
0,00 zł
6,00 zł
0,00 zł
5% min. 50,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
1%

3%

Klienci instytucjonalni
1. Rachunki bieżące i pomocnicze
1.
2.
3.
4.

5.

6.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Opłata za otwarcie rachunku bankowego: bieżącego i pomocniczego
Opłata za otwarcie rachunku wyodrębnionego na określone cele
Opłata za otwarcie rachunku dla rolników – DOPŁATY (RdR-D)
Prowizja miesięczna za prowadzenie:
• rachunku bieżącego rolników indywidualnych,
• rachunku dla rolników - DOPŁATY (RdR-D),
• rachunku bieżącego i pomocniczego podmiotów gospodarczych,
• rachunku wyodrębnionego
• rachunku bieżącego wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM Sp. z
o.o. w Prabutach wraz z abonamentem miesięcznym za Home Banking
Prowizja od wpłat gotówkowych klientów instytucjonalnych oraz podmiotów
gospodarczych i instytucji działających na rzecz gospodarstw domowych na
rachunki własne w BS Prabuty
Prowizja od wpłaty na rachunki rolnicze

Stawka PLN lub %
25,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
4,50 zł
20,00 zł
20,00 zł
17,00 zł
Wg umowy rachunku,
którego wpłata dotyczy
0,00 zł

7.
8.
9.
10.

11.

12
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

Prowizja od wypłaty z rachunków rolniczych
0,30%
Prowizja od wpłaty i wypłaty z rachunków dla rolników – DOPŁATY(RdR-D)
0,00 zł
Prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych podmiotów instytucjonalnych
0,50% lub zgodnie z
(z wyłączeniem rolników) na rachunki w BS w Prabutach
umową rachunku
Prowizja od dyspozycji z bieżących wpływów
0,10%
jednak nie mniej niż
5,00 zł
Prowizja z w/w tytułu dotyczy wyłącznie wypłat gotówkowych z rachunków, z
wyłączeniem ROR, rachunków a’vista i rachunków lokat terminowych.
Opłata za realizację przelewów bankowych od każdego przelewu:
• na rachunki w innych bankach, ZUS, US
4,50
• na rachunki w BS w Prabutach
1,00
Opłata za sporządzenie przelewu w zastępstwie klienta (opłata jest pobierana
niezależnie od prowizji za przelew)
1,00 zł
Opłata za przekaz zagraniczny wychodzący na rachunki w innych bankach od kwoty
transakcji
0,10 %
nie mniej niż
20,00 zł
Opłata za dokonanie stałych zleceń z rachunków w terminie wskazanym przez
klienta /od jednego zlecenia/
1,50 zł
Usługa „polecenie zapłaty”:
• Opłata za przyjęcie upoważnienia do obciążenia rachunku (ustanowienie zgody
2,00 zł
polecenia zapłaty) – jednorazowo
• Prowizja za uznanie rachunku wierzyciela – za każde wysłane polecenie zapłaty
2,00 zł
(opłatę pobiera się od wierzyciela)-od każdego polecenia
• Prowizja za obciążenie rachunku dłużnika – za realizację polecenia zapłaty z
2,00 zł
rachunku dłużnika (opłatę pobiera się od dłużnika) – od każdego polecenia
• Opłata za odwołanie/modyfikację/odrzucenie (z powodu braku środków)
5,00 zł
płatności w formie polecenia zapłaty – od każdego polecenia
Opłata za udzielenie informacji telefonicznej o stanie rachunku na hasło od
20,00 zł
podmiotów gospodarczych – miesięcznie
0,00 zł
Opłata za wysłanie wyciągu z RdR -D raz w miesiącu na koniec każdego miesiąca
Opłata za wysłanie wyciągu z RdR -D częściej niż raz w miesiącu w/g dyspozycji
5,00 zł
klienta od każdego wysłanego wyciągu
6,00 zł
Opłata za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
2,00 zł
Opłata za sporządzenie odpisu 1 szt. dowodu do wyciągu
Opłata za dokonywanie zmian karty wzorów podpisów do rachunku bankowego –
10,00 zł
jednorazowo
Opłata za wysłanie zawiadomienia o braku środków na pokrycie zleceń stałych,
opłat i prowizji
10,00 zł
Opłata za wysłanie wezwania do uregulowania zaległości niewymienionej w
powyższym pkt.
20,00 zł
Opłata za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako
20,00 zł
zabezpieczenie należności innego banku
Opłata za uzyskanie informacji o kliencie z innego Banku (w tym telefoniczne
20,00 zł
ustalenie salda w innym Banku)
Opłata za likwidację rachunku bieżącego i pomocniczego
15,00 zł
Działania podjęte przez Bank w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej
nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru
rachunku bankowego odbiorcy
50,00 zł
(za każdą dyspozycję)
Opłata za realizację tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko klientowi
35,00 zł + VAT = 43,05 zł
instytucjonalnemu oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

2. Bankowość elektroniczna
a) Internet Banking
1.
2.

Opłata za uruchomienie usługi Internetbanking
Opłata za przygotowanie na wniosek klienta instrukcji użytkownika w formie

Stawka PLN lub %
0,00 zł
5,00 zł

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

papierowej
Prowizja za realizację przelewu za pośrednictwem internetbankingu skierowanego
na obcy bank przez firmy jednoosobowe, spółki osobowe i instytucje niekomercyjne
działające na rzecz gospodarstw domowych
Prowizja za realizację przelewu za pośrednictwem internetbankingu skierowanego
na obcy bank
Opłata za dodatkowe pisemne potwierdzenie dokonania transakcji, która została
wykonana za pośrednictwem internetbankingu
Opłata za odblokowanie przez Bank dostępu klienta do internetbankingu:
•
bez generowania nowego hasła
•
z generacją nowego hasła
Prowizja miesięczna w przypadku, gdy suma obrotów na rachunku w danym
miesiącu wykonanych z wykorzystaniem Internet Bankingu nie wyniesie minimum
200,00 PLN
Prowizja za przelew natychmiastowy
Opłata za sporządzenie i wydanie listy haseł jednorazowych

0,50 zł
1,50 zł
5,00 zł + VAT = 6,15 zł
1,00 zł
2,00 zł

4,00 zł
5,00 zł
8,00 zł

b) Home Banking
1.
2.
3.
4.

Opłata za pierwszą instalację modułu homebanking
Prowizja miesięczna
Prowizja miesięczna za każde kolejne modulo klienta w tym samym homebankingu
Opłata za każdą kolejną instalację lub reinstalację modułu homebanking

5.
6.

Prowizja za przelew nadawany za pośrednictwem systemu skierowany na obce banki
Prowizja za przelew nadawany za pośrednictwem systemu skierowane na obce banki
a wychodzące z rachunków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM Sp.
z o. o. w Prabutach
Prowizja za przelew nadawany za pośrednictwem systemu skierowane na rachunki w
BS Prabuty

7.

Stawka PLN lub %
0,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
200,00 zł + VAT =
246,00 zł
3,50 zł
1,00 zł
1,00 zł

c) SMS Banking
1.
2.

3.

Opłata za uruchomienie SMS Banking
Opłata za każdy wysłany komunikat w formie wiadomości tekstowej w ramach
usługi SMS Banking zgodnie ze zleceniem klienta.
Opłata nie dotyczy informacji marketingowych wysyłanych z inicjatywy Banku
Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking

Stawka PLN lub %
0,00 zł
0,30 zł
2,00 zł

3. Rachunek lokat oszczędnościowych
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku lokaty
Prowadzenie rachunku lokaty
Wpłata na rachunek lokaty
Wypłata z rachunku lokaty
Opłata za likwidację wkładu oszczędnościowego i lokaty terminowej przed
upływem pierwotnego terminu
nie mniej niż

Stawka PLN lub %
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1,00 ‰
5,00 zł

4. Karty bankowe
a) karty płatnicze
Visa Business
Elektron

Stawka PLN lub %
MasterCard
Business Paypass

Visa Business
Elektron payWave

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

Wydanie karty do rachunku:
• pierwszej
• kolejnej
Wydanie:
• duplikatu karty w przypadku
uszkodzenia
• nowej karty w miejsce utraconej
Wznowienie karty do rachunku
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty miesięcznie
Zmiana limitów operacji
bezgotówkowych lub wypłat gotówki na
wniosek klienta od każdej zmiany
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz
BPS S. A. i zrzeszonych bankach
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych niż
wskazanych w pkt. 1
4)
w kasach innych banków, niż
wskazane w pkt. 2
5) w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash
back (za każda wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji)
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
• banków SGB
• innych niż banki SGB
Sprawdzenie salda rachunku w
bankomatach:
• banków SGB
• innych niż banki SGB
Zestawienie transakcji przesłane do
klienta miesięcznie
Przesłanie ponownego zestawienia
transakcji na życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru
PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych)
Za ekspresowe przesłanie nowej karty z
nowym numerem PIN lub duplikatu karty
z nowym numerem PIN
Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania wezwania z placówki BS
Transakcje bezgotówkowe
Opłata za przeliczenie transakcji
dokonanej w walucie obcej naliczana od
kwoty transakcji, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
Wypłata gotówki w ramach usługi cash
back z kart
Opłata za przeliczenie transakcji
dokonanej kartą Visa w walucie obcej
innej niż EUR, naliczana od kwoty

25,00 zł
25,00 zł

25,00 zł
25,00 zł

25,00 zł
25,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

40,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
2,00 zł

40,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
2,00 zł

40,00 zł
15,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat
4,50 zł

bez opłat
4,50 zł

bez opłat
1,50 zł

3% min 3,50 zł

3% min 3,50 zł

3% min 5,00 zł

3% min 4,50 zł
3% min 4,50 zł

3% min 4,50 zł
3% min 4,50 zł

3% min 10,00 zł
3% min 10,00 zł

0,60 zł
6,00 zł

0,60 zł
6,00 zł

0,00 zł
6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

50,00 zł
0,00 zł

50,00 zł
0,00 zł

50,00 zł
0,00 zł

1%

1%

1%

0,60 zł

1,30 zł

0,00 zł

1%

0,00 zł

1%

transakcji i pobierana w dniu rozliczenia
operacji.
(opłata obowiązuje do 01.11.2015 r.)
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie
transakcji dokonanej kartą Visa w walucie
innej niż PLN, naliczana od kwoty
transakcji i pobierana w dniu rozliczenia
operacji.
(opłata obowiązuje od 02.11.2015 r.)

21.

3%

0,00 zł

3%

b) karty przedpłacone
Stawka PLN lub %
Karta Prepaid –
MasterCard
1.

2.

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S. A. i zrzeszonych bankach
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych niż wskazanych w pkt. 1
4)
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2
5) w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach:
• SGB
• obcych

bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min 4,50 zł
3% min 4,50 zł
4,50 zł
7,00 zł

c) karty kredytowe
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę
Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej
karty) – oplata roczna pobierana z góry za każdy rok ważności karty pierwszej i
wznowionych
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej – za każdą kartę
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN – za każdą kartę
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S. A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych niż banków SGB oraz BPS S. A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
4) w kasach innych niż banków SGB
5) w bankomatach zagranicą
Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę)
Wydanie pierwszego numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego
Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart
kredytowych i umową
Opłata za wysłanie monitu listowego w przypadkach określonych w umowie o kartę
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
(za każde zestawienie)
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie obcej innej niż
EUR, naliczana od kwoty transakcji i pobierana w dniu rozliczenia operacji.
(opłata obowiązuje do 01.11.2015 r.)

Stawka PLN lub %
75,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4,50 zł
0,00 zł
6,00 zł
0,00 zł
5% min. 50,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
1%

16.

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie
innej niż PLN, naliczana od kwoty transakcji i pobierana w dniu rozliczenia
operacji.
(opłata obowiązuje od 02.11.2015 r.)

3%

d) karty świadczeniowe
Stawka PLN lub %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opłata za wydanie karty – opłata roczna
Opłata za obsługę karty
Opłata za rezygnację z wcześniej przygotowanej karty
Opłata za wydanie nowego nr PIN do karty świadczeniowej
Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach BS w Prabutach
Opłata za wypłatę gotówki w kasie BS w Prabutach
Zmiana PIN w Bankomatach BS w Prabutach
Sprawdzenie salda w bankomatach BS w Prabutach

10,00 zł
1,20 zł
10,00 zł
6,00 zł
0,00 zł
1,00 zł.
4,50 zł
0,00 zł

V. Pozostałe operacje
1.

Opłata za wydanie blankietów czekowych ROR/ za jeden blankiet/

2.

Opłata za przyjęcie zgłoszenia zastrzeżenia blankietów czekowych

3.
4.

Opłata za odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych
Opłata za sporządzenie i wydanie zaświadczenia o:
• stanie oszczędności lub o posiadaniu rachunku bankowego
• inne zaświadczenia
Opłata za próbne naliczenie premii gwarancyjnej oraz naliczenie premii
gwarancyjnej przy likwidacji
Za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• od jednej zawartej transakcji
• od każdej następnej transakcji sprzedaży lub zakupu zawieranych jednocześnie

5.
7.

8.

Korzystanie z wrzutni nocnej (usługa oferowana klientom instytucjonalnym)

9.

Zamiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały,
Opłata jest pobierana od wartości, jeśli wymiana dot. powyżej 20 szt. znaków
pieniężnych
Za dokonanie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych
od kwoty wymiany
Za udzielenie informacji bankowej bankom w oparciu o art. 105 ust. 1 Prawo
Bankowe
Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków
na zasadach wzajemności.
Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 655 z późn. zm.)
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dowodu tożsamości:
1) na wniosek klienta Banku
2) na wniosek osoby nie będącej klientem BS w Prabutach
Za przelew związany z realizacją tytułu wykonawczego (w tym realizacją
częściową) oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu od osób fizycznych

10.
11.

12.

13.

Obowiązuje od 01.11.2015 r.
Stawka PLN lub %
1,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
20,00 zł + VAT=24,60 zł
30,00 zł + VAT=36,90 zł
25,00 zł
120,00 zł
30,00 zł
do 0,20 % naliczana od
wpłaconej kwoty
0,50 %

0,50 %

50,00 zł

15,00 zł
25,00 zł
4,50 zł

II. Kredyty i pożyczki pieniężne
Stawka PLN lub %
1.
a)

Prowizja od przyznanych kredytów komercyjnych:
Prowizja od udzielonych kredytów na działalność gospodarczą (w tym dla
rolników), (prowizję pobiera się w dniu podpisania umowy):
4) Prowizja przygotowawcza od kredytów obrotowych w rachunku kredytowym
wynosi:
a) z terminem spłaty do 12 miesięcy
b) z terminem spłaty od 12 do 24 miesięcy
c) z terminem spłaty od 24 do 36 miesięcy
5) Prowizja przygotowawcza od kredytów inwestycyjnych w rachunku
kredytowym wynosi:
a) z terminem spłaty do 36 miesięcy
b) z terminem spłaty od 36 do 60 miesięcy
c) z terminem spłaty powyżej 60 miesięcy
6) Prowizja od udzielonego kredytu unijnego SGB
a) z terminem spłaty do 60 miesięcy
b) z terminem spłaty od 60 do 120 miesięcy
Prowizja od udzielonego kredytu obrotowego „Pod plon” dla rolników
indywidualnych
5) Prowizja od udzielonego kredytu na zakup ziemi dla rolników indywidualnych
6) Prowizja od udzielonego kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych
7) Prowizja od udzielonego kredytu inwestycyjnego w ramach łączonej oferty na
kredyt inwestycyjny i obrotowy na finansowanie zakupu ciągników, maszyn i
urządzeń rolniczych
8) Prowizja od udzielonego kredytu obrotowego w ramach łączonej oferty na
kredyt inwestycyjny i obrotowy na finansowanie zapłaty podatku VAT
Prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym dla rolników (w tym
przedłużonych na okres kolejnych 5 lat)
Prowizja za odnowienie kredytu w rachunku bieżącym dla rolników (na kolejne 12
miesięcy)
Prowizja wstępna za przygotowanie wniosku o kredyt mieszkaniowy
4)

b)
c)
d)

1,50 %
2,00 %
2,50 %

1,50 %
2,00 %
2,50 %

2,00 %
nie mniej niż 20,00 zł
2,50 %
nie mniej niż 50,00 zł
1,50 %
1,70 %
1,50 %
1,85%

1,85%
1,00 %
1,00 %
0,50 % kwoty
wnioskowanego kredytu

Prowizja pobierana jest w dniu założenia wniosku. Prowizja nie podlega zwrotowi
w przypadku odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania
umowy. W przypadku udzielenia kredytu prowizja wstępna podlega zaliczeniu na
poczet prowizji przygotowawczej od udzielonego kredytu mieszkaniowego.
e)

f)

Prowizja od przyznanego kredytu mieszkaniowego
a) dla klientów posiadających rachunek ROR lub bieżący w BS Prabuty lub
deklarujących otwarcie rachunku
b) dla klientów nie posiadających rachunku ROR lub bieżącego w BS Prabuty
4) Prowizja od kwoty przyznanego kredytu gotówkowego konsumenckiego:
a) z terminem spłaty do 12 miesięcy
b) z terminem spłaty od 12 do 24 miesięcy
c) z terminem spłaty od 24 do 36 miesięcy
d) z terminem spłaty od 36 do 60 miesięcy
e) z terminem spłaty powyżej 60 miesięcy
5) Prowizja od kwoty przyznanego kredytu gotówkowego „Dobry kredyt” (możliwe
okresy promocyjne)
a) z terminem spłaty do 12 miesięcy
b) z terminem spłaty od 12 do 24 miesięcy
c) z terminem spłaty od 24 do 36 miesięcy

g)

6) Prowizja od kwoty przyznanej pożyczki hipotecznej
Prowizja od udzielonego kredytu w ROR

1,75 %
2,00 %
1,00 %
1,25 %
1,50 %
1,75 %
2,00 %
0,50 %
nie mniej niż 25,00 zł
0,75 %
nie mniej niż 25,00 zł
1,00 %
nie mniej niż 25,00 zł
2,00 %
2,00 %

h)
i)
j)
2.

3.
a)

b)

4.
a)

b)

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Prowizja za odnowienie kredytu w ROR (na kolejne 12 miesięcy)
2,00 %
Prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym dla firm i innych
1,50%
podmiotów (w tym przedłużonych na okres kolejnych 5 lat)
Prowizja za odnowienie kredytu w rachunku bieżącym dla firm i innych podmiotów
1,50%
(na kolejne 12 miesięcy)
Prowizja od udzielonego kredytu (pożyczki) gdzie główne zabezpieczenie stanowi
0,25 % od kwoty
hipoteka na nieruchomości (prowizja dotyczy kredytów i pożyczek wypłaconych
udzielonego kredytu
przed dokonaniem przez Sąd wpisu hipotecznego tj. za czas oczekiwania na wpis)
(pożyczki)
Prowizje i opłaty od wykorzystanych kredytów z dopłatą ARiMR udzielonych od
18.09.2012r. do 31.12.2014 r.
Kredyty zabezpieczone hipotecznie
• Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu
1,00 %
• Opłata za administrowanie kredytem pobrana jednorazowo od kwoty
udzielonego kredytu
0,50 %
• Opłata za uruchomienie kredytu przed dokonaniem przez sąd wpisu
hipotecznego
0,50 %
Pozostałe kredyty
• Prowizja od wykorzystanego kredytu
1,00 %
• Opłata za administrowanie kredytem pobrana jednorazowo od kwoty
udzielonego kredytu
1,00 %
Prowizje i opłaty od wykorzystanych kredytów z dopłatą ARiMR udzielane od
04.05.2015 r.
Kredyty zabezpieczone hipotecznie
• Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu
1,00 %
• Opłata za administrowanie kredytem pobrana jednorazowo od kwoty
udzielonego kredytu
0,50 %
• Opłata za uruchomienie kredytu przed dokonaniem przez sąd wpisu
hipotecznego
0,35 %
Pozostałe kredyty
• Prowizja od wykorzystanego kredytu
1,00 %
• Opłata za administrowanie kredytem pobrana jednorazowo od kwoty
udzielonego kredytu
0,85 %
Prowizja za udzielenie gwarancji od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc
(pobierane jednorazowo za cały okres)
0,25 %
Prowizja za odroczenie spłaty kredytów i odsetek (od kwoty objętej odroczeniem) od jednej umowy:
a) odroczenie spłaty do 6 miesięcy
1,00 %
b) odroczenie spłaty powyżej 6 miesięcy
2,00 %
Prowizja za sporządzenie umowy ugody z Bankiem (od kwoty objętej ugodą)
2,00 %
Prowizja za sporządzenie umowy o przejecie długu (od kwoty przejętego długu)
1,00 %
Opłata za zmianę zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy
300,00 zł
Opłata za przyjęcie weksli do zapłaty, inkaso weksli - za każdą czynność
15,00 zł
Opłata za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia
50,00 zł
Opłata za sporządzenie odpisu dokumentów kredytowych – na wniosek klienta - za
17,00 zł + VAT = 20,91 zł
każdy dokument
Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości (za
300,00 zł + VAT =
każdy wniosek).
369,00 zł
Opłata za sporządzenia wniosku o wykreślenie z hipoteki w trakcie trwania
50,00 zł + VAT = 61,50 zł
umowy.
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki,
zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia (za każdy duplikat):
1) dla osób fizycznych z tytułu kredytów konsumenckich,
25,00 zł
2) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą,
30,00 zł
3) dla podmiotów gospodarczych.
50,00 zł
Opłata za wydanie oceny o sytuacji ekonomicznej /zdolności kredytowej/ podmiotu
na jego wniosek
300,00 zł
Opłata za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek i posiadaczu
50,00 zł + VAT = 61,50 zł
rachunku bieżącego i pomocniczego(za każą opinię).

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia,
że klient nie figuruje jako dłużnik.( za każdy egzemplarz zaświadczenia).
Opłata za wystawienie i wysłanie upomnienia (za jedno upomnienie)

Za wystawienie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat
kredytu/pożyczki (za jedno upomnienie)
Opłata za wystawienie i wysłanie upomnienia (za jedno upomnienie) do
nowoudzielanych kredytów konsumenckich od 11.03.2016 r.
Opłata za wystawienie i wysłanie wezwania do zapłaty (za jedno wezwanie do
zapłaty) do nowoudzielanych kredytów konsumenckich od 11.03.2016 r.
Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z wyjątkiem przypadków
ujętych w pkt. 6-8 niniejszej Taryfy
• detalicznych kredytów konsumenckich
• kredytów niekonsumenckich
Opłata za wydanie promesy udzielenia kredytu
Opłata przygotowawcza od kredytów komercyjnych na działalność gospodarczą (w
tym dla rolników) oraz od kredytów mieszkaniowych
a) Za przygotowanie wniosku kredytowego
• do kwoty 5.000,00 PLN
• od kwoty 5.001,00 PLN do 20.000,00 PLN
• od kwoty 20.001,00 PLN do 50.000,00 PLN
• powyżej 50.000,00 PLN
b) Za sporządzenie umowy kredytowej
• do kwoty 5.000,00 PLN
• od kwoty 5.001,00 PLN do 20.000,00 PLN
• od kwoty 20.001,00 PLN do 50.000,00 PLN
• powyżej 50.000,00 PLN

50,00 zł + VAT = 61,50 zł
20,00 zł

20,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

100,00 zł
100,00 zł
200,00 zł

20,00 zł
40,00 zł
100,00 zł
200,00 zł

30,00 zł
60,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
26.
Opłata za sporządzenie i wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta pisemnego
200,00 zł + VAT =
uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu
246,00 zł
W indywidualnych przypadkach dotyczących udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych Zarząd Banku może
ustalić odmienne stawki opłat i prowizji niż przewiduje Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe.

III. Rozliczenia gotówkowe
1.
A.

B

2.
3.

4.
5.

6.

Obowiązuje od 01.11.2015 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Stawka PLN lub %
Opłata za przyjęcie wpłaty gotówkowej od klientów indywidualnych na rachunki w innych bankach od każdej
wpłaty:
opłaty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego (energia, gaz, woda, telefon,
czynsz, Internet, ciepło, fundusz remontowy itp.):
2,00 PLN
• wpłaty do kwoty 1.000,00 zł
0,50 %, (maks.200,00 zł)
• wpłaty powyżej 1.000,00 zł
pozostałe opłaty (spłaty rat kredytów i inne):
• wpłaty do kwoty 1.000,00 zł
• wpłaty powyżej 1.000,00 zł
Opłata za przyjęcie wpłaty gotówkowej od klientów indywidualnych na konto
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Prabutach
Opłata za przyjęcie wpłat gotówkowych klientów instytucjonalnych oraz podmiotów
gospodarczych i instytucji działających na rzecz gospodarstw domowych na rachunki
w innych bankach od każdej wpłaty
nie mniej niż
Opłata od wypłat z rachunku „zlecenia do wypłaty”
nie mniej niż
Prowizja od wypłat gotówkowych z ROR i rachunków bieżących powyżej 15.000,00
PLN bez awizowania do godz. 1000 dnia poprzedzającego wypłatę
Opłata za niepobranie zamówionej gotówki

2,50 PLN
0,50 %, (maks.200,00 zł)
2,00 PLN

0,50 %
5,00 zł
0,50 %
3,00 zł
0,30 % od nadwyżki
kwoty wypłaconej
powyżej 15.000,00 PLN
0,30 %

IV. Rachunki depozytowe
Obowiązuje od 01.11.2015 r.
Klienci indywidualni
1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Stawka PLN lub %
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
a)
b)
c)
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Otwarcie rachunku bankowego: ror, bieżącego i pomocniczego
Prowizja za prowadzenie rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowego / miesięcznie
Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach BS
Prabuty
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach
BS Prabuty
Opłata za realizację przelewów bankowych od każdego
przelewu:
3) na rachunki w innych bankach, ZUS, US
4) na rachunki w BS w Prabutach
Opłata za sporządzenie przelewu w zastępstwie klienta (opłata
jest pobierana niezależnie od prowizji za przelew)
Opłata za dokonanie stałych zleceń z rachunków w terminie
wskazanym przez klienta /od jednego zlecenia/
rejestracja zlecenia
realizacja zlecenia
modyfikacja zlecenia
Opłata za wydanie posiadaczom ROR dodatkowych
pokwitowań wpłat i kopii przelewów bankowych – od każdego
dokumentu
Opłata nie dotyczy realizowanych zleceń stałych (dokumenty te
są wydawane zawsze bezpłatnie)
Usługa „polecenie zapłaty”:
5) Opłata za przyjęcie upoważnienia do obciążenia rachunku
(ustanowienie zgody polecenia zapłaty) – jednorazowo
6) Prowizja za uznanie rachunku wierzyciela – za każde
wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od
wierzyciela)-od każdego polecenia
7) Prowizja za obciążenie rachunku dłużnika – za realizację
polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (opłatę pobiera się
od dłużnika) – od każdego polecenia
8) Opłata za odwołanie/modyfikację/odrzucenie (z powodu
braku środków) płatności – od każdego polecenia
Opłata za wysłanie wyciągu z ROR raz w miesiącu na koniec
każdego miesiąca
Opłata za wysłanie wyciągu z ROR częściej niż raz w miesiącu
w/g dyspozycji klienta od każdego wysłanego wyciągu
Opłata za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
Opłata za sporządzenie odpisu dowodu do wyciągu za 1 szt.
Opłata za wysłanie zawiadomienia o braku środków na
pokrycie należnych Bankowi opłat i prowizji
Opłata za wysłanie wezwania do uregulowania zaległości
niewymienionej w poprzednim pkt.
Opłata za przekaz zagraniczny wychodzący na rachunki w
innych bankach od kwoty transakcji
nie mniej niż
Opłata za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie należności innego
banku

Pakiet Start

Pakiet
Student

Pakiet
Podstawowy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

4,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00
0,00

4,50
1,00

4,50
1,00

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł
1,50 zł
5,00 zł

0,00 zł
1,50 zł
5,00 zł

0,00 zł
1,50 zł
5,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł
2,00 zł

5,00 zł
2,00 zł

5,00 zł
2,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,10 %
20,00 zł

0,10 %
20,00 zł

0,10 %
20,00 zł

-

-

20,00 zł

18.

Opłata za uzyskanie informacji o kliencie z innego Banku (w
tym telefoniczne ustalenie salda w innym Banku)

19.

Opłata za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji na wypadek
śmierci

20.
21.

Opłata za realizację dyspozycji na wypadek śmierci
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania
rachunkiem (za każdą dyspozycję)
Próbne naliczenie premii gwarancyjnej przy likwidacji
Prowizja za wypłaty gotówką z bankomatu BS z rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego

22.
23.
24.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości
salda – za każde zaświadczenie

25.

Działania podjęte przez Bank w celu odzyskania kwoty
transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez
posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego
odbiorcy (za każdą dyspozycję)
Prowizja od wypłat gotówkowych z ROR i rachunków
bieżących powyżej 15.000,00 PLN bez awizowania do godz.
1000 dnia poprzedzającego wypłatę
Opłata za niepobranie zamówionej gotówki
Przelew w ramach płatności natychmiastowych

26.

27.
28.

-

-

20,00 zł

20,00 zł +
VAT =
24,60 zł
15,00 zł

20,00 zł +
VAT =
24,60 zł
15,00 zł

20,00 zł +
VAT =
24,60 zł
15,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

-

-

25,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

20,00 zł +
VAT =
24,60 zł

20,00 zł +
VAT =
24,60 zł

20,00 zł +
VAT =
24,60 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,30 % od nadwyżki kwoty wypłaconej
powyżej 15.000,00 PLN
10,00 zł

0,30 %
10,00 zł

10,00 zł

2. Bankowość elektroniczna
a) Internet Banking
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Opłata za uruchomienie usługi internetbanking
Prowizja za realizację przelewu za pośrednictwem
internetbankingu skierowanego:
1) na obcy bank przez klientów indywidualnych
2) na rachunek w BS w Prabutach
Opłata za dodatkowe pisemne potwierdzenie dokonania
transakcji, która została wykonana za pośrednictwem
Internetbankingu (na żądanie klienta)
Opłata za odblokowanie na wniosek klienta przez Bank
dostępu do Internetbankingu:
3) bez generowania nowego hasła
4) z generacją nowego hasła
Prowizja miesięczna w przypadku, gdy suma obrotów na
rachunku w danym miesiącu wykonanych z
wykorzystaniem Internet Bankingu nie wyniesie minimum
200,00 PLN
Opłata za przelew w ramach płatności natychmiastowych
Opłata za sporządzenie i wydanie papierowej listy haseł
jednorazowych

Stawka PLN lub %
Pakiet
Pakiet
Pakiet Start
Student
Podstawowy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,30 zł
0,00 zł
5,00 zł +
VAT = 6,15
zł

0,30 zł
0,00 zł
5,00 zł +
VAT = 6,15
zł

0,30 zł
0,00 zł
5,00 zł +
VAT = 6,15
zł

1,00 zł
2,00 zł

1,00 zł
2,00 zł

1,00 zł
2,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

b) SMS Banking
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.

Opłata za uruchomienie SMS Banking
Opłata za każdy wysłany komunikat w formie wiadomości

Stawka PLN lub %
Pakiet
Pakiet
Pakiet Start
Student
Podstawowy

0,00 zł
0,20 zł

0,00 zł
0,20 zł

0,00 zł
0,30 zł

3.

tekstowej w ramach usługi SMS Banking zgodnie ze
zleceniem klienta.
Opłata nie dotyczy informacji marketingowych
wysyłanych z inicjatywy Banku
Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Otwarcie rachunku lokaty
Prowadzenie rachunku lokaty
Wpłaty na rachunek lokaty
Wypłaty z rachunku lokaty
Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności (za każde zaświadczenie)
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem
(za każdą dyspozycję)
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci (za każdą
dyspozycję)
Realizacja dyspozycji spadkobierców (za każdą dyspozycję)
Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej zamiast zniszczonej lub
utraconej
Opłata za przepisanie książeczki w związku z przelewem praw /cesja/
Realizacja przelewu (za każdy przelew):
3) na rachunki prowadzone w BS Prabuty
4) na rachunki w innych bankach
Za wypłatę gotówkową z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej powyżej
15.000,00 PLN bez awizowania do godz. 10 00 dnia poprzedzającego wypłatę
Niepobranie zamówionej gotówki

Stawka PLN lub %

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł + VAT = 24,60 zł
5,00 zł
20,00 zł + VAT = 24,60 zł
15,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
4,50 zł
0,30 % od nadwyżki kwoty
wypłaconej powyżej
15.000,00 PLN
0,30 %

4. Rachunki oszczędnościowe i a’vista
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Otwarcie rachunku oszczędnościowego
Prowadzenie rachunku oszczędnościowego
Wpłaty na rachunek oszczędnościowy
Wypłaty z rachunku oszczędnościowego:
3) pierwsza wyplata w miesiącu
4) kolejne wypłaty (od kwoty wypłaty)
Realizacja przelewu (za każdy przelew):
3) pierwszy przelew w miesiącu
4) kolejne przelewy (od kwoty przelewu)
Otwarcie rachunku oszczędnościowego a’vista
Prowadzenie rachunku oszczędnościowego a’vista
Wpłaty na rachunek oszczędnościowy a’vista
Wypłaty z rachunku oszczędnościowego a’vista:
Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności (za każde zaświadczenie)
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem
(za każdą dyspozycję)
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci (za każdą
dyspozycję)
Realizacja dyspozycji spadkobierców (za każdą dyspozycję)
Wystawienie nowej książeczki a’vista w miejsce zniszczonej lub utraconej
Za wypłatę gotówkową z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej powyżej
15.000,00 PLN bez awizowania do godz. 10 00 dnia poprzedzającego wypłatę
Niepobranie zamówionej gotówki

Stawka PLN lub %

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,3 % nie mniej niż 5,00 zł
0,00 zł
0,3 % nie mniej niż 5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł + VAT = 24,60 zł
5,00 zł
20,00 zł + VAT = 24,60 zł
15,00 zł
15,00 zł
0,30 % od nadwyżki kwoty
wypłaconej powyżej
15.000,00 PLN
0,30 %

4. Karty bankowe
a) karty płatnicze i przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Opłata za wydanie karty płatniczej i przedpłaconej
Opłata za obsługę karty płatniczej lub przedpłaconej –
opłata miesięczna za obsługę kart:
1) Visa payWave, Visa payWave „młodzieżowa”,
2) pozostałe karty.
Opłata za rezygnację z odbioru wcześniej przygotowanej
karty płatniczej lub przedpłaconej:
1) Visa payWave, Visa payWave „młodzieżowa”,
2) pozostałe karty.
Opłat za wydanie duplikatu karty płatniczej lub
przedpłaconej
Opłata za wydanie nowego numeru PIN do karty
płatniczej lub przedpłacone
Opłata za każdą zmianę PIN dokonaną:
1) w bankomacie obcym
2) w bankomacie SGB
Opłata za sprawdzenie salda w obcym bankomacie
Opłata za miesięczne zestawienie transakcji kartami
płatniczymi
Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN (dostarczenie w
ciągi 3 dni roboczych)

Opłata za wypłatę gotówki:
(Opłata naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w
dniu rozliczenia operacji)
1) w bankomatach banków SGB oraz PBS S. A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1)
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. 2)
5) w bankomatach zagranicą
Wypłata gotówki w ramach cash back
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w
walucie obcej innej niż EUR – pobierana od kwoty
transakcji w dniu rozliczenia operacji
(opłata obowiązuje do 01.11.2015 r.)
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji
dokonanej kartą Visa w walucie innej niż PLN –
pobierana od kwoty transakcji w dniu rozliczenia
operacji
(opłata obowiązuje od 02.11.2015 r.)

Stawka PLN lub %
Pakiet
Pakiet
Pakiet Start
Student
Podstawowy

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

1,00 zł
0,50 zł

2,00 zł
0,50 zł

2,00 zł
1,20 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

7,00 zł
4,50 zł
1,00 zł

7,00 zł
4,50 zł
1,00 zł

7,00 zł
4,50 zł
1,00 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

Maestro, Visa
Electron, Visa
Electron
„młodzieżowa”,
MasterCard Debit
Paypass, MasterCard
Paypass KKS Lech

Visa Electron
payWave, Visa
Electron payWeve
„młodzieżowa”

0,00 zł

0,00 zł

1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

1,50 zł
2% min. 5,00 zł
2% min. 4,50 zł
3% min. 10,00 zł
0,00 zł

1% dot. kart Visa

1%

3% dotyczy kart Visa

3%

b) karty kredytowe Visa, MaserCard i MaserCard Gold
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Wydanie karty:
3) głównej
4) dołączonej
Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania
pierwszej karty); opłata pobierana rocznie za każdy rok ważności karty (pierwszej i
wznowionej):
3) głównej
4) dołączonej
Wydanie nowej karty w miejsce:
3) utraconej
4) uszkodzonej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
6) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
7) w kasach banków SGB
8) w bankomatach innych niż banków niż wskazane w pkt.1
9) w kasach innych niż wskazane w pkt.2
10) w bankomatach zagranicą
Zmiana PIN w bankomatach banków SGB
Wydanie pierwszego nr PIN
Wydanie nowego nr PIN
Zmiana limitu kredytowego
Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania
kart kredytowych i umową
Opłata za wysłanie monitu listowego w przypadkach określonych w umowie o
kartę
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie obcej innej niż
EUR, naliczana od kwoty transakcji i pobierana w dniu rozliczenia operacji.
(opłata obowiązuje do 01.11.2015 r.)
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie
innej niż PLN, naliczana od kwoty transakcji i pobierana w dniu rozliczenia
operacji.
(opłata obowiązuje od 02.11.2015 r.)

Stawka PLN lub %

0,00 zł
0,00 zł

55,00 zł
55,00 zł
25,00 zł
55,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 7,00 zł.
4,50 zł
0,00 zł
6,00 zł
0,00 zł
5% min. 50,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
1%

3%

Klienci instytucjonalni
1. Rachunki bieżące i pomocnicze
1.
2.
3.
4.

5.

6.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Opłata za otwarcie rachunku bankowego: bieżącego i pomocniczego
Opłata za otwarcie rachunku wyodrębnionego na określone cele
Opłata za otwarcie rachunku dla rolników – DOPŁATY (RdR-D)
Prowizja miesięczna za prowadzenie:
• rachunku bieżącego rolników indywidualnych,
• rachunku dla rolników - DOPŁATY (RdR-D),
• rachunku bieżącego i pomocniczego podmiotów gospodarczych,
• rachunku wyodrębnionego
• rachunku bieżącego wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM Sp. z
o.o. w Prabutach wraz z abonamentem miesięcznym za Home Banking
Prowizja od wpłat gotówkowych klientów instytucjonalnych oraz podmiotów
gospodarczych i instytucji działających na rzecz gospodarstw domowych na
rachunki własne w BS Prabuty
Prowizja od wpłaty na rachunki rolnicze

Stawka PLN lub %
25,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
4,50 zł
20,00 zł
20,00 zł
17,00 zł
Wg umowy rachunku,
którego wpłata dotyczy
0,00 zł

7.
8.
9.
10.

11.

12
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

Prowizja od wypłaty z rachunków rolniczych
0,30%
Prowizja od wpłaty i wypłaty z rachunków dla rolników – DOPŁATY(RdR-D)
0,00 zł
Prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych podmiotów instytucjonalnych
0,50% lub zgodnie z
(z wyłączeniem rolników) na rachunki w BS w Prabutach
umową rachunku
Prowizja od dyspozycji z bieżących wpływów
0,10%
jednak nie mniej niż
5,00 zł
Prowizja z w/w tytułu dotyczy wyłącznie wypłat gotówkowych z rachunków, z
wyłączeniem ROR, rachunków a’vista i rachunków lokat terminowych.
Opłata za realizację przelewów bankowych od każdego przelewu:
• na rachunki w innych bankach, ZUS, US
4,50
• na rachunki w BS w Prabutach
1,00
Opłata za sporządzenie przelewu w zastępstwie klienta (opłata jest pobierana
niezależnie od prowizji za przelew)
1,00 zł
Opłata za przekaz zagraniczny wychodzący na rachunki w innych bankach od kwoty
transakcji
0,10 %
nie mniej niż
20,00 zł
Opłata za dokonanie stałych zleceń z rachunków w terminie wskazanym przez
klienta /od jednego zlecenia/
1,50 zł
Usługa „polecenie zapłaty”:
• Opłata za przyjęcie upoważnienia do obciążenia rachunku (ustanowienie zgody
2,00 zł
polecenia zapłaty) – jednorazowo
• Prowizja za uznanie rachunku wierzyciela – za każde wysłane polecenie zapłaty
2,00 zł
(opłatę pobiera się od wierzyciela)-od każdego polecenia
• Prowizja za obciążenie rachunku dłużnika – za realizację polecenia zapłaty z
2,00 zł
rachunku dłużnika (opłatę pobiera się od dłużnika) – od każdego polecenia
• Opłata za odwołanie/modyfikację/odrzucenie (z powodu braku środków)
5,00 zł
płatności w formie polecenia zapłaty – od każdego polecenia
Opłata za udzielenie informacji telefonicznej o stanie rachunku na hasło od
20,00 zł
podmiotów gospodarczych – miesięcznie
0,00 zł
Opłata za wysłanie wyciągu z RdR -D raz w miesiącu na koniec każdego miesiąca
Opłata za wysłanie wyciągu z RdR -D częściej niż raz w miesiącu w/g dyspozycji
5,00 zł
klienta od każdego wysłanego wyciągu
6,00 zł
Opłata za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
2,00 zł
Opłata za sporządzenie odpisu 1 szt. dowodu do wyciągu
Opłata za dokonywanie zmian karty wzorów podpisów do rachunku bankowego –
10,00 zł
jednorazowo
Opłata za wysłanie zawiadomienia o braku środków na pokrycie zleceń stałych,
opłat i prowizji
10,00 zł
Opłata za wysłanie wezwania do uregulowania zaległości niewymienionej w
powyższym pkt.
20,00 zł
Opłata za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako
20,00 zł
zabezpieczenie należności innego banku
Opłata za uzyskanie informacji o kliencie z innego Banku (w tym telefoniczne
20,00 zł
ustalenie salda w innym Banku)
Opłata za likwidację rachunku bieżącego i pomocniczego
15,00 zł
Działania podjęte przez Bank w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej
nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru
rachunku bankowego odbiorcy
50,00 zł
(za każdą dyspozycję)
Opłata za realizację tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko klientowi
35,00 zł + VAT = 43,05 zł
instytucjonalnemu oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

2. Bankowość elektroniczna
a) Internet Banking
1.
2.

Opłata za uruchomienie usługi Internetbanking
Opłata za przygotowanie na wniosek klienta instrukcji użytkownika w formie

Stawka PLN lub %
0,00 zł
5,00 zł

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

papierowej
Prowizja za realizację przelewu za pośrednictwem internetbankingu skierowanego
na obcy bank przez firmy jednoosobowe, spółki osobowe i instytucje niekomercyjne
działające na rzecz gospodarstw domowych
Prowizja za realizację przelewu za pośrednictwem internetbankingu skierowanego
na obcy bank
Opłata za dodatkowe pisemne potwierdzenie dokonania transakcji, która została
wykonana za pośrednictwem internetbankingu
Opłata za odblokowanie przez Bank dostępu klienta do internetbankingu:
•
bez generowania nowego hasła
•
z generacją nowego hasła
Prowizja miesięczna w przypadku, gdy suma obrotów na rachunku w danym
miesiącu wykonanych z wykorzystaniem Internet Bankingu nie wyniesie minimum
200,00 PLN
Prowizja za przelew natychmiastowy
Opłata za sporządzenie i wydanie listy haseł jednorazowych

0,50 zł
1,50 zł
5,00 zł + VAT = 6,15 zł
1,00 zł
2,00 zł

4,00 zł
5,00 zł
8,00 zł

b) Home Banking
1.
2.
3.
4.

Opłata za pierwszą instalację modułu homebanking
Prowizja miesięczna
Prowizja miesięczna za każde kolejne modulo klienta w tym samym homebankingu
Opłata za każdą kolejną instalację lub reinstalację modułu homebanking

5.
6.

Prowizja za przelew nadawany za pośrednictwem systemu skierowany na obce banki
Prowizja za przelew nadawany za pośrednictwem systemu skierowane na obce banki
a wychodzące z rachunków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM Sp.
z o. o. w Prabutach
Prowizja za przelew nadawany za pośrednictwem systemu skierowane na rachunki w
BS Prabuty

7.

Stawka PLN lub %
0,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
200,00 zł + VAT =
246,00 zł
3,50 zł
1,00 zł
1,00 zł

c) SMS Banking
1.
2.

3.

Opłata za uruchomienie SMS Banking
Opłata za każdy wysłany komunikat w formie wiadomości tekstowej w ramach
usługi SMS Banking zgodnie ze zleceniem klienta.
Opłata nie dotyczy informacji marketingowych wysyłanych z inicjatywy Banku
Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking

Stawka PLN lub %
0,00 zł
0,30 zł
2,00 zł

3. Rachunek lokat oszczędnościowych
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku lokaty
Prowadzenie rachunku lokaty
Wpłata na rachunek lokaty
Wypłata z rachunku lokaty
Opłata za likwidację wkładu oszczędnościowego i lokaty terminowej przed
upływem pierwotnego terminu
nie mniej niż

Stawka PLN lub %
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1,00 ‰
5,00 zł

4. Karty bankowe
a) karty płatnicze
Visa Business
Elektron

Stawka PLN lub %
MasterCard
Business Paypass

Visa Business
Elektron payWave

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

Wydanie karty do rachunku:
• pierwszej
• kolejnej
Wydanie:
• duplikatu karty w przypadku
uszkodzenia
• nowej karty w miejsce utraconej
Wznowienie karty do rachunku
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty miesięcznie
Zmiana limitów operacji
bezgotówkowych lub wypłat gotówki na
wniosek klienta od każdej zmiany
Opłata za wypłatę gotówki:
6) w bankomatach banków SGB oraz
BPS S. A. i zrzeszonych bankach
spółdzielczych
7) w kasach banków SGB
8) w bankomatach innych niż
wskazanych w pkt. 1
9)
w kasach innych banków, niż
wskazane w pkt. 2
10) w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash
back (za każda wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji)
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
• banków SGB
• innych niż banki SGB
Sprawdzenie salda rachunku w
bankomatach:
• banków SGB
• innych niż banki SGB
Zestawienie transakcji przesłane do
klienta miesięcznie
Przesłanie ponownego zestawienia
transakcji na życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru
PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych)
Za ekspresowe przesłanie nowej karty z
nowym numerem PIN lub duplikatu karty
z nowym numerem PIN
Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania wezwania z placówki BS
Transakcje bezgotówkowe
Opłata za przeliczenie transakcji
dokonanej w walucie obcej naliczana od
kwoty transakcji, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
Wypłata gotówki w ramach usługi cash
back z kart
Opłata za przeliczenie transakcji
dokonanej kartą Visa w walucie obcej
innej niż EUR, naliczana od kwoty

25,00 zł
25,00 zł

25,00 zł
25,00 zł

25,00 zł
25,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

40,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
2,00 zł

40,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
2,00 zł

40,00 zł
15,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat
4,50 zł

bez opłat
4,50 zł

bez opłat
1,50 zł

3% min 3,50 zł

3% min 3,50 zł

3% min 5,00 zł

3% min 4,50 zł
3% min 4,50 zł

3% min 4,50 zł
3% min 4,50 zł

3% min 10,00 zł
3% min 10,00 zł

0,60 zł
6,00 zł

0,60 zł
6,00 zł

0,00 zł
6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

50,00 zł
0,00 zł

50,00 zł
0,00 zł

50,00 zł
0,00 zł

1%

1%

1%

0,60 zł

1,30 zł

0,00 zł

1%

0,00 zł

1%

transakcji i pobierana w dniu rozliczenia
operacji.
(opłata obowiązuje do 01.11.2015 r.)
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie
transakcji dokonanej kartą Visa w walucie
innej niż PLN, naliczana od kwoty
transakcji i pobierana w dniu rozliczenia
operacji.
(opłata obowiązuje od 02.11.2015 r.)

21.

3%

0,00 zł

3%

b) karty przedpłacone
Stawka PLN lub %
Karta Prepaid –
MasterCard
1.

2.

Opłata za wypłatę gotówki:
6) w bankomatach banków SGB oraz BPS S. A. i zrzeszonych bankach
spółdzielczych
7) w kasach banków SGB
8) w bankomatach innych niż wskazanych w pkt. 1
9)
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2
10) w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach:
• SGB
• obcych

bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min 4,50 zł
3% min 4,50 zł
4,50 zł
7,00 zł

c) karty kredytowe
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę
Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej
karty) – oplata roczna pobierana z góry za każdy rok ważności karty pierwszej i
wznowionych
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej – za każdą kartę
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN – za każdą kartę
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
6) w bankomatach banków SGB oraz BPS S. A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
7) w kasach banków SGB
8) w bankomatach innych niż banków SGB oraz BPS S. A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
9) w kasach innych niż banków SGB
10)
w bankomatach zagranicą
Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę)
Wydanie pierwszego numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego
Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart
kredytowych i umową
Opłata za wysłanie monitu listowego w przypadkach określonych w umowie o kartę
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
(za każde zestawienie)
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie obcej innej niż
EUR, naliczana od kwoty transakcji i pobierana w dniu rozliczenia operacji.
(opłata obowiązuje do 01.11.2015 r.)

Stawka PLN lub %
75,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4,50 zł
0,00 zł
6,00 zł
0,00 zł
5% min. 50,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
1%

16.

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie
innej niż PLN, naliczana od kwoty transakcji i pobierana w dniu rozliczenia
operacji.
(opłata obowiązuje od 02.11.2015 r.)

3%

d) karty świadczeniowe
Stawka PLN lub %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opłata za wydanie karty – opłata roczna
Opłata za obsługę karty
Opłata za rezygnację z wcześniej przygotowanej karty
Opłata za wydanie nowego nr PIN do karty świadczeniowej
Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach BS w Prabutach
Opłata za wypłatę gotówki w kasie BS w Prabutach
Zmiana PIN w Bankomatach BS w Prabutach
Sprawdzenie salda w bankomatach BS w Prabutach

10,00 zł
1,20 zł
10,00 zł
6,00 zł
0,00 zł
1,00 zł.
4,50 zł
0,00 zł

V. Pozostałe operacje
1.

Opłata za wydanie blankietów czekowych ROR/ za jeden blankiet/

2.

Opłata za przyjęcie zgłoszenia zastrzeżenia blankietów czekowych

3.
4.

Opłata za odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych
Opłata za sporządzenie i wydanie zaświadczenia o:
• stanie oszczędności lub o posiadaniu rachunku bankowego
• inne zaświadczenia
Opłata za próbne naliczenie premii gwarancyjnej oraz naliczenie premii
gwarancyjnej przy likwidacji
Za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• od jednej zawartej transakcji
• od każdej następnej transakcji sprzedaży lub zakupu zawieranych jednocześnie

5.
7.

8.

Korzystanie z wrzutni nocnej (usługa oferowana klientom instytucjonalnym)

9.

Zamiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały,
Opłata jest pobierana od wartości, jeśli wymiana dot. powyżej 20 szt. znaków
pieniężnych
Za dokonanie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych
od kwoty wymiany
Za udzielenie informacji bankowej bankom w oparciu o art. 105 ust. 1 Prawo
Bankowe
Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków
na zasadach wzajemności.
Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 655 z późn. zm.)
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dowodu tożsamości:
3) na wniosek klienta Banku
4) na wniosek osoby nie będącej klientem BS w Prabutach
Za przelew związany z realizacją tytułu wykonawczego (w tym realizacją
częściową) oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu od osób fizycznych

10.
11.

12.

13.

Obowiązuje od 01.11.2015 r.
Stawka PLN lub %
1,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
20,00 zł + VAT=24,60 zł
30,00 zł + VAT=36,90 zł
25,00 zł
120,00 zł
30,00 zł
do 0,20 % naliczana od
wpłaconej kwoty
0,50 %

0,50 %

50,00 zł

15,00 zł
25,00 zł
4,50 zł

