Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Nr 2/2018
z dnia 11.01.2018 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
BANKOWYCH
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W PIEŃSKU
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Pieńsk, styczeń 2018 r.

Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w “Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku
Spółdzielczego w Pieńsku dla klientów indywidualnych” zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych
nie prowadzących działalności gospodarczej – rezydentów i nierezydentów.
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym
w Pieńsku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane
w gotówce w kasie.
2. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w
Pieńsku w dniu dokonania operacji bankowej.
3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich
anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy w Pieńsku nie ponosi odpowiedzialności (z
wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego).
4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…”
Zarząd
Banku
ustala
indywidualnie
wysokość
pobieranych
opłat
i
prowizji
w podanych granicach.
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy
stanowią inaczej.
6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich
pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt
pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.
7. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
- wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo –
rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku
Spółdzielczym w Pieńsku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce,
- operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Pieńsku z zakładem
pracy,
- wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że
opłatę uiszcza odbiorca należności.
8. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji
o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa
w art. 110 Prawa bankowego.
9. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i
pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Pieńsku. W przypadku kredytów i
pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy w
Pieńsku z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować
prowizje i opłaty określone w Taryfie.
10. 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.
11. 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 ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany
jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności.
12. Bank Spółdzielczy w Pieńsku może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów
naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.
13. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty
nie przekraczające równowartości 5,00 EUR pobierana jest opłata w wysokości 5,00 zł od każdej
operacji.
14. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku Spółdzielczego w Pieńsku może
ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na
odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku
Spółdzielczego w Pieńsku.
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Lp
Rodzaj usług (czynności)
.
RACHUNKI DEPOZYTOWE
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWY
1.
Otwarcie rachunku
2.
Prowadzenie rachunku
3.
Wpłata gotówki na rachunek
dokonana w jednostkach Banku
Spółdzielczego w Pieńsku
4.
Wypłata gotówki z rachunku
dokonana w jednostkach Banku
Spółdzielczego w Pieńsku
5.
Nieawizowane wypłaty gotówki
powyżej 30.000,00 zł
Uwaga! Awizowanie wypłat przekraczających
30.000,00 zł należy awizować co najmniej 2
dni robocze przed dokonaniem wypłaty

6.
7.

8.

Nie odebranie awizowanej gotówki
w uzgodnionym terminie
Przelew na rachunek:
a) w Banku Spółdzielczym
w Pieńsku
b) w innych bankach krajowych:
- złożony w placówce Banku
c) w systemie SORBNET
w kwocie:
- wyższej lub równej
1.000.000,00 zł
- niższej niż 1.000.000,00 zł
d) przelew ekspresowy
Czeki krajowe:
a) wydanie czeków
b) przyjęcie zgłoszenia o utracie
czeków
Uwaga! Opłata pobierana w wymienionej
wysokości bez względu na ilość utraconych
czeków.

9.
10.

Realizacja czeku gotówkowego w
Banku Spółdzielczym w Pieńsku
Zlecenia stałe:

Tryb
pobierania

jednorazowo
miesięcznie

Stawka

ROR

Talentkonto

5,00 zł
1,00 zł

bez opłat
bez opłat

jednorazowo

bez opłat

jednorazowo

bez opłat

od wypłaty

0,1 % nie mniej niż 30,00 zł od kwoty
powyżej 30.000,00 zł

od wypłaty

0,1 % nie mniej niż 30,00 zł od kwoty
awizowanej max. 500,00 zł

za przelew

bez opłat

za przelew

3,00 zł

bez opłat

za przelew

20,00 zł

-

za przelew
za przelew

40,00 zł
9,00 zł

-

za czek

0,80 zł

-

jednorazowo

50,00 zł

-

za realizację

bez opłat

-

za zlecenie

1,50 zł

bez opłat

za zlecenie
za zmianę

3,50 zł
2,50 zł

bez opłat
bez opłat

za zlecenie
za zlecenie

3,50 zł
0,00 zł

-

Uwaga! Opłata pobierana za każdorazowe
przekazanie środków w ramach zlecenia, nie
pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

11.

a) w Banku Spółdzielczym
w Pieńsku:
- złożone w placówce Banku
b) w innym banku krajowym:
- złożone w placówce Banku
c) za zmianę zlecenia stałego
Polecenie zapłaty:
- realizacja z rachunku dłużnika
- odmowa wykonania z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika
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12.

13.

Wyciąg z rachunku bankowego:
a) odbierany w jednostce Banku
Spółdzielczego w Pieńsku dla
Klientów nie posiadających IB
b) odbierany w jednostce Banku
Spółdzielczego w Pieńsku dla
Klientów posiadających IB
c) wysyłany przez Bank
Spółdzielczy w Pieńsku drogą
pocztową na terenie kraju do
Klientów nie posiadających IB
d) wysyłany przez Bank
Spółdzielczy w Pieńsku drogą
pocztową na terenie kraju do
Klientów posiadających IB
e) sporządzony na życzenie
posiadacza rachunku – odpis
wyciągu
Udzielanie informacji o wysokości
salda na rachunku:
a) telefonicznie na hasło
Uwaga! Opłata niezależna od ilości i rodzaju
prowadzonych rachunków

b)
c)

BANKOFON

za wyciąg

bez opłat

za wyciąg

5,00 zł

za wysyłkę

2,50 zł

za wysyłkę

7,50 zł

za wyciąg

10,00 zł

miesięcznie
za nadanie
hasła
za każdy
wysłany SMS

przekazywane w formie
komunikatu SMS
d) za zamianę numeru telefonu
za zmianę
do obsługi SMS
WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS
1.
Otwarcie rachunku
jednorazowo
2.
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
3.
Wydanie/ Wznowienie karty
jednorazowo
debetowej 1
4.
Użytkowanie karty debetowej 1
miesięcznie
5.
Wypłaty gotówkowe kartą
debetową we wskazanych
bankomatach Grupy BPS i SGB
od transakcji
oraz innych bankach krajowych
oraz terminalach POS zgodnie z
zawartymi umowami 2
6.
Dostęp do systemu bankowości
jednorazowo
elektronicznej
7.
Przesłanie do ZUS dyspozycji
posiadacza przekazywania
świadczenia ZUS na Wygodne
Konto w Banku:
a) w formie elektronicznej
za dokument
b) w formie papierowej pocztą
za dokument
8.
Dodatkowe Ubezpieczenie
Assistance 3
a) przez pierwsze 12 miesięcy
miesięcznie
ochrony ubezpieczeniowej
b) od 13 miesiąca ochrony
miesięcznie
ubezpieczeniowej

2,00 zł

bez opłat

2,50 zł

bez opłat

0,25 zł

0,25 zł

1,00 zł

1,00 zł
0,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
wg kosztów rzeczywistych

0,00 zł
0,60 zł
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1.
2.
3.

Nie dotyczy naklejki zbliżeniowej.
Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku www.bspiensk.pl
Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia assistance dla
posiadaczy rachunków bankowych w ramach promocji „Wygodne Konto dla Klientów ZUS” wręczanych
Uczestnikowi przy zawarciu Umowy o prowadzenie Wygodnego Konta dla Klientów ZUS.
UWAGA!
Prowizje i opłaty inne niż wskazane powyżej dla posiadaczy Wygodnego Konta dla Klientów ZUS – pobierane są
zgodnie z taryfą opłat i prowizji BS Pieńsk dla klientów indywidulanych, obowiązującą w dniu realizacji dla
posiadaczy Wygodnego Konta dla Klientów ZUS.

RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKOW INDYWIDUALNYCH W ZŁOTYCH
1.
Otwarcie rachunku
jednorazowo
25,00 zł
2.
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
5,00 zł
3.
Wpłata gotówki na rachunek
dokonana w jednostkach Banku
jednorazowo
bez opłat
Spółdzielczego w Pieńsku
4.
Wypłata gotówki z rachunku
dokonana w jednostkach Banku
jednorazowo
bez opłat
Spółdzielczego w Pieńsku
5.
Nieawizowane wypłaty gotówki
powyżej 30.000,00 zł
0,1 % nie mniej niż 30,00 zł od kwoty
od wypłaty
Uwaga! Awizowanie wypłat przekraczających
powyżej 30.000,00 zł
30.000,00 zł należy awizować co najmniej 2
dni robocze przed dokonaniem wypłaty

6.
7.

8.

Nie odebranie awizowanej gotówki
w uzgodnionym terminie
Przelew na rachunek:
a) w Banku Spółdzielczym
w Pieńsku
- złożone w placówce Banku
b) w innych bankach krajowych:
- złożony w placówce Banku
c) w systemie SORBNET
w kwocie:
- wyższej lub równej
1.000.000,00 zł
- niższej niż 1.000.000,00 zł
d) przelew ekspresowy
Czeki krajowe:
a) wydanie czeków
b) przyjęcie zgłoszenia o utracie
czeków
Uwaga! Opłata pobierana w wymienionej
wysokości bez względu na ilość utraconych
czeków.

9.
10.

Realizacja czeku gotówkowego w
Banku Spółdzielczym w Pieńsku
Zlecenia stałe:

od wypłaty

0,1 % nie mniej niż 30,00 zł od kwoty
awizowanej max. 500,00 zł

za przelew

bez opłat

za przelew

3,00 zł

za przelew

20,00 zł

za przelew
za przelew

40,00 zł
9,00 zł

za czek

0,80 zł

jednorazowo

50,00 zł

za realizację

bez opłat

za zlecenie

1,50 zł

za zlecenie
za zmianę

3,50 zł
2,50 zł

Uwaga! Opłata pobierana za każdorazowe
przekazanie środków w ramach zlecenia, nie
pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

a) w Banku Spółdzielczym
w Pieńsku:
- złożone w placówce Banku
b) w innym banku krajowym:
- złożone w placówce Banku
c) za zmianę zlecenia stałego
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11.

12.

13.

Polecenie zapłaty:
- realizacja z rachunku dłużnika
- odmowa wykonania z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika
Wyciąg z rachunku bankowego:
a) odbierany w jednostce Banku
Spółdzielczego w Pieńsku przez
Klienta nie posiadającego IB
b) odbierany w jednostce Banku
Spółdzielczego w Pieńsku przez
Klienta posiadającego IB
c) wysyłany przez Bank
Spółdzielczy w Pieńsku drogą
pocztową na terenie kraju do
Klienta nie posiadającego IB
d) wysyłany przez Bank
Spółdzielczy w Pieńsku drogą
pocztową na terenie kraju do
Klienta posiadającego IB
e) sporządzony na życzenie
posiadacza rachunku – odpis
wyciągu
Udzielanie informacji o wysokości
salda na rachunku:
a) telefonicznie na hasło
Uwaga! Opłata niezależna od ilości i rodzaju
prowadzonych rachunków

b)

BANKOFON

c)

za zlecenie

3,50 zł

za zlecenie

0,00 zł

za wyciąg

bez opłat

za wyciąg

5,00 zł

za wysyłkę

2,50 zł

za wysyłkę

7,50 zł

za wyciąg

10,00 zł

miesięcznie

2,00 zł

za nadanie
hasła
za każdy
wysłany SMS

2,50 zł

przekazywane w formie
0,25 zł
komunikatu SMS
d) za zmianę numeru telefonu do
za zmianę
1,00 zł
obsługi SMS
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH
1.
Otwarcie rachunku walutowego
jednorazowo
10,00 zł
2.
Prowadzenie rachunku walutowego
miesięcznie
bez opłat
3.

4.

5.

Wpłata gotówki na rachunek
dokonana w jednostkach Banku
Spółdzielczego w Pieńsku
Wypłata gotówki z rachunku
dokonana w jednostkach Banku
Spółdzielczego w Pieńsku
Nieawizowane wypłaty gotówki
powyżej 4.000,00 EUR
Uwaga! Awizowanie wypłat przekraczających
4.000,00EURł należy awizować co najmniej 2
dni robocze przed dokonaniem wypłaty

6.
7.
8.

Nie odebranie awizowanej gotówki
w uzgodnionym terminie
Przewalutowanie na rachunek w
Banku Spółdzielczym w Pieńsku
Udzielenie informacji o wysokości
salda na rachunku:
a) telefonicznie na hasło
Uwaga! Opłata niezależna od ilości i rodzaju
prowadzonych rachunków

jednorazowo

bez opłat

jednorazowo

bez opłat

od wypłaty

0,1 % nie mniej niż 50,00 zł od kwoty
powyżej 4.000,00 EUR

od wypłaty

0,1 % nie mniej niż 50,00 zł od kwoty
awizowanej max. 500,00 zł

jednorazowo

1,00 zł

miesięcznie

2,00 zł
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b) BANKOFON

za nadanie
hasła
za każdy
wysłany SMS

2,50 zł

c) Przekazywane w formie
0,25 zł
komunikatu SMS
d) za zmianę numer telefonu do
za zmianę
1,00 zł
obsługi SMS
9.
Likwidacja rachunku walutowego
jednorazowo
0,00 zł
KARTA DEBETOWA EURO (wydawana do rachunku rozliczeniowego w walutach wymienialnych)
1.
Opłaty za kartę:
a) opłata za wydanie karty
jednorazowo
0,00 EUR
b) opłata za miesięczną obsługę
miesięcznie
1,00 EUR
karty 1
c) wznowienie karty
jednorazowo
0,00 EUR
d) wydanie duplikatu karty 2
jednorazowo
5,00 EUR
2.
Transakcje oraz inne dyspozycje
realizowane kartą:
1. transakcje bezgotówkowe 3
od transakcji
0,00 EUR
2. wypłata gotówki w
bankomatach i w kasach
banków 3
− we wskazanych
bankomatach Grupy BPS i
od transakcji
0,00 EUR
innych banków krajowych
i terminalach POS zgodnie
z zwartymi umowami 4
− w innych bankomatach w
od transakcji
3% min. 1,50 EUR
kraju
− w bankomatach
od transakcji
3% min. 2,50 EUR
akceptujących kartę za
granicą
− w punkach akceptujących
od transakcji
3% min. 2,50 EUR
kartę w kraju
− w punkach akceptujących
od transakcji
3% min. 2,50 EUR
kartę za granicą
− w placówkach Poczty
od transakcji
3% min. 2,50 EUR
Polskiej
3.
Czasowe zablokowanie/
od transakcji
0,00 EUR
odblokowanie karty jednorazowo
4.
Powtórne generowanie i wysyłka
od zlecenia
2,50 EUR
PIN na wniosek Klienta
5.
Telefoniczne odblokowanie kodu
od transakcji
0,00 EUR
PIN
5
6.
Sprawdzenie salda w bankomacie
od transakcji
0,00 EUR
7.
Pakiet Bezpieczna Karta
miesięcznie
0,00 EUR
1.
2.
3.

4.
5.

Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę.
Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza
granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu
własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i
PLN.
Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
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RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY
KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ I KSIĄŻECZKĄ MIESZKANIOWĄ
1. Otwarcie rachunku
jednorazowo
bez opłat
2. Wydanie książeczki
jednorazowo
10,00 zł
3. Prowadzenie rachunku
miesięcznie
bez opłat
4. Wpłata gotówki na rachunek
dokonana w jednostkach Banku
od kwoty
bez opłat
Spółdzielczego w Pieńsku
5. Wypłata gotówki z rachunku
dokonana w jednostkach
od kwoty
bez opłat
organizacyjnych Banku
Spółdzielczego w Pieńsku
6. Nieawizowane wypłaty gotówki
powyżej 30.000,00 zł
0,1 % nie mniej niż 30,00 zł od kwoty
od wypłaty
Uwaga! Awizowanie wypłat przekraczających
powyżej 30.000,00 zł
30.000,00 zł należy awizować co najmniej 3
dni robocze przed dokonaniem wypłaty

7.
8.

9.
10.

Nie odebranie awizowanej gotówki
w uzgodnionym terminie
Za przyjęcie zawiadomienia wniosek o utracie książeczki:
a) obiegowej utraconej wraz z
dokumentem tożsamości
b) umiejscowionej
książeczki
terminowej
systematycznego
oszczędzania oraz obiegowej
utraconej
Umorzenie książeczki utraconej
Likwidacja książeczki

od wypłaty

0,1 % nie mniej niż 30,00 zł od kwoty
awizowanej max. 500,00 zł

jednorazowo

1 % kwoty wkładu nie mniej niż 10,00 zł
nie więcej niż 50,00 zł

jednorazowo

0,50 % kwoty wkładu nie mniej niż
10,00 zł nie więcej niż 50,00 zł

jednorazowo
jednorazowo

25,00 zł
bez opłat

11.

Wstępne wyliczenie premii
gwarancyjnej na wniosek
jednorazowo
30,00 zł
właściciela książeczki
RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD
RODZICÓW, KOMITETÓW RODZICELSKICH, INNYCH ORGANIZACJI
ZRZESZAJĄCYCH RODZICÓW LUB UCZNIÓW ORAZ PRACOWNICZYCH KAS
ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWYCH
1.
Otwarcie rachunku
jednorazowo
bez opłat
2.
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
bez opłat
3.
Wpłata gotówki na rachunek
dokonana w jednostkach Banku
od kwoty
bez opłat
Spółdzielczego w Pieńsku
4.
Wypłata gotówkowa z rachunku w
jednostce Banku Spółdzielczego w
od kwoty
bez opłat
Pieńsku prowadzącej rachunek
5.
Nieawizowane wypłaty gotówki
powyżej 30.000,00 zł
0,1 % nie mniej niż 30,00 zł od kwoty
od wypłaty
Uwaga! Awizowanie wypłat przekraczających
powyżej 30.000,00 zł
30.000,00 zł należy awizować co najmniej 2
dni robocze przed dokonaniem wypłaty

6.
7.

Nie odebranie awizowanej gotówki
w uzgodnionym terminie
Przelew na rachunek prowadzony:
a) w Banku Spółdzielczym w
Pieńsku

od wypłaty

0,1 % nie mniej niż 30,00 zł od kwoty
awizowanej max. 500,00 zł

za przelew

bez opłat
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8.

b) w innym banku krajowym:
- w systemie ELIXIR,
- w systemie SORBNET w
kwocie:
- wyższej lub równej
1.000.000,00 zł
- niższej niż 1.000.000,00 zł
c) przelew ekspresowy
Czeki krajowe:
a) wydanie czeków
b) przyjęcie zgłoszenia o utracie
czeków
Uwaga! Opłata pobierana w wymienionej
wysokości bez względu na ilość utraconych
czeków.

za przelew

3,00 zł

za przelew

20,00 zł

za przelew
za przelew

40,00 zł
9,00 zł

za czek

0,80 zł

jednorazowo

50,00 zł

9.

Wyciąg z rachunku bankowego:
a) odbierany w jednostce Banku
za wyciąg
bez opłat
Spółdzielczego w Pieńsku
b) wysyłany
przez
Bank
Spółdzielczy w Pieńsku drogą
za wysyłkę
2,50 zł
pocztową na terenie kraju
c) sporządzony
na
życzenie
posiadacza rachunku – odpis
za wyciąg
10,00 zł
wyciągu
10. Likwidacja rachunku
jednorazowo
bez opłat
RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI
POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
dla Klientów posiadających produkt
1.
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
bez opłat
2.
Wydanie książeczki:
a) jednowkładowej
jednorazowo
bez opłat
b) pięciowkładowej
jednorazowo
bez opłat
3.
Wpłata gotówki na rachunek
od kwoty
bez opłat
4.
Wypłata gotówki z rachunku w
jednostce Banku Spółdzielczego w
od kwoty
bez opłat
Pieńsku prowadzącej rachunek
5.
Nieawizowane wypłaty gotówki
powyżej 30.000,00 zł
0,1 % nie mniej niż 30,00 zł od kwoty
od wypłaty
Uwaga! Awizowanie wypłat przekraczających
powyżej 30.000,00 zł
30.000,00 zł należy awizować co najmniej 2
dni robocze przed dokonaniem wypłaty

6.
7.

8.

Nie odebranie awizowanej gotówki
w uzgodnionym terminie
Przelew z książeczki na rachunek
prowadzony:
a) w Banku Spółdzielczym w
Pieńsku
b) w innym banku krajowym:
- w systemie ELIXIR,
- w systemie SORBNET w
kwocie:
- wyższej lub równej
1.000.000,00 zł
- niższej niż 1.000.000,00 zł

od wypłaty

0,1 % nie mniej niż 30,00 zł od kwoty
awizowanej max. 500,00 zł

za przelew

bez opłat

za przelew

bez opłat

za przelew

bez opłat

za przelew

bez opłat
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9.

Za przyjęcie zawiadomienia wniosek o utracie książeczki:
a) obiegowej utraconej wraz z
1 % kwoty wkładu nie mniej niż 10,00 zł
jednorazowo
dokumentem tożsamości
nie więcej niż 50,00 zł
b) umiejscowionej
książeczki
terminowej
systematycznego
0,50 % kwoty wkładu nie mniej niż
jednorazowo
oszczędzania oraz obiegowej
10,00 zł nie więcej niż 50,00 zł
utraconej
10. Umorzenie książeczki utraconej
jednorazowo
25,00 zł
11. Likwidacja książeczki
jednorazowo
bez opłat
RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH
1.
Otwarcie rachunku lokaty
jednorazowo
bez opłat
2.
Prowadzenie rachunku lokaty
miesięcznie
bez opłat
3.
Wpłaty na rachunek lokaty
od kwoty
bez opłat
4.
Nieawizowane wypłaty gotówki
powyżej 30.000,00 zł
0,1 % nie mniej niż 30,00 zł od kwoty
od wypłaty
Uwaga! Awizowanie wypłat przekraczających
powyżej 30.000,00 zł
30.000,00 zł należy awizować co najmniej 2
dni robocze przed dokonaniem wypłaty

5.

Nie odebranie awizowanej gotówki
0,1 % nie mniej niż 30,00 zł od kwoty
od wypłaty
w uzgodnionym terminie
awizowanej max. 500,00 zł
6.
Przelew na rachunek prowadzony:
a) w Banku Spółdzielczym w
za przelew
bez opłat
Pieńsku
7.
b) w innym banku krajowym:
- w systemie ELIXIR,
za przelew
bez opłat
- w systemie SORBNET w
kwocie:
- wyższej lub równej
za przelew
bez opłat
1.000.000,00 zł
- niższej niż 1.000.000,00 zł
za przelew
bez opłat
DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH
1.
Sporządzenie załącznika do
za dokument
10,00 zł
wyciągu (dowodu księgowego)
2.
Wydanie, na wniosek posiadacza
za
rachunku, opinii i zaświadczeń
20,00 zł
zaświadczenie
bankowych
3
Sporządzenie na wniosek
posiadacza rachunku wydruku
za stronę
5,00 zł
historii operacji
4.
Przyjęcie oświadczenia posiadacza
rachunku o ustanowieniu
pełnomocnika do rozporządzania
wskazanym rachunkiem
a) pierwsze oświadczenie
za
bez opłat
oświadczenie
b) kolejne oświadczenie
za
5,00 zł
oświadczenie
5.
Opłata za dokonanie zastrzeżenia
dokumentów tożsamości oraz
za dokument
15,00 zł
innych dokumentów w bazie MIGDZ
6.
Dokonanie adnotacji o zmianie
danych adresowych posiadacza
za zmianę
bez opłat
rachunku
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7.

Za przyjęcie dyspozycji
(oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci oraz
przyjęcia zmiany dyspozycji:
a) przyjęcie dyspozycji
b) przyjęcie zmiany dyspozycji
Uwaga! Opłaty pobierane są od posiadacza
wkładów oszczędnościowych. Odwołanie
decyzji nie podlega opłacie.

8.

Za przyjęcie zawiadomienia o
zajęciu rachunku bankowego
9.
Opłata za przechowywanie
środków z umów rozwiązanych
10. Za przyjęcie wniosku o udzielenie
podmiotowi uprawnionemu
zbiorczej informacji o rachunkach
w Bankach oraz SKOK-ach
11. Za przyjęcie wniosku o udzielenie
osobie, która uzyskała tytuł prawny
do spadku po posiadaczu rachunku,
zbiorczej informacji o rachunkach
w Bankach oraz SKOK-ach
12. Za przyjęcie wniosku o udzielenie
osobie poszukującej własnych
rachunków zbiorczej informacji o
rachunkach w Bankach oraz
SKOK-ach
INTERNET BANKING
1.

2.

3.

4.

Dostęp do bankowości
elektronicznej INTERNET
BANKING
Przelew na rachunek bankowy w
złotych prowadzony:
a) w Banku Spółdzielczym w
Pieńsku
b) w innym banku krajowym
c) przelew ekspresowy
Zlecenie stałe:
a) w BS w Pieńsku
b) w innym banku krajowym
Za wydanie listy haseł:
a) w formie papierowej
b) w formie SMS

KARTY BANKOWE
RODZAJ KARTY

1.
2.

Wydanie nowej karty
Wznowienie karty

jednorazowo

25,00 zł

jednorazowo

bez opłat

jednorazowo przy
realizacji zajęcia

50,00 zł

miesięcznie

1,00 zł

jednorazowo

20,00 zł

jednorazowo

20,00 zł

jednorazowo

20,00 zł

ROR

Talentkonto

miesięcznie

5,00 zł

bez opłat

za przelew

bez opłat

bez opłat

za przelew
za przelew

bez opłat
6,00 zł

bez opłat
bez opłat

za zlecenie
za zlecenie

1,00 zł
1,00 zł

bez opłat
bez opłat

za listę
za każdy
wysłany SMS

1,00 zł
0,25 zł

bez opłat
0,25 zł

(3 pierwsze SMS-y
w miesiącu gratis)

(3 pierwsze SMS-y
w miesiącu gratis)

Tryb
pobierania

VISA
DEBETOWA

ZBLIŻENIOWA

Naklejka zbliżeniowa
VISA payWave

jednorazowo
jednorazowo

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
15,00 zł

KARTA
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3.

4.
5.

Opłata za posiadanie karty –
od każdej karty wydanej do
rachunku
a) ROR
b) Talentkonto powyżej
13 roku życia
Wydanie duplikatu karty
Transakcje gotówkowe:
a) we wskazanych
bankomatach Grupy BPS
i innych banków
krajowych zgodnie z
zawartymi umowami

miesięcznie

3,00 zł

3,50 zł

2,00 zł 1)

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

5,00 zł

bez opłat

15,00 zł

od transakcji

bez opłat

bez opłat

-

od transakcji

4,00 zł

4,00 zł

-

od transakcji

10,00 zł

10,00 zł

-

od transakcji

bez opłat

bez opłat

bez opłat

od transakcji

3 % wartości
transakcji

3 % wartości
transakcji

od transakcji

2,00 zł

2,00 zł

-

jednorazowo

1.000,00 zł

1.000,00 zł

-

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

-

-

-

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

3,00 zł

3,00 zł

10,00 zł

jednorazowo

-

-

-

jednorazowo

-

-

-

jednorazowo

-

-

-

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

1,00 zł

1,00 zł

-

Uwaga! Lista bankomatów dostępna
w placówkach i na stronie
internetowej Banku.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

b) w innych bankomatach
w kraju
c) w bankomatach
akceptujących kartę za
granicą
Transakcje bezgotówkowe
Przewalutowanie transakcji
gotówkowej i
bezgotówkowej przy
zastosowaniu kursu
własnego VISA, w
przypadku transakcji
dokonywanych w walutach
innych niż waluta rachunku
bankowego
Prowizja za usługę
CASHBACK
Awaryjna wypłata gotówki
za granicą po utracie karty
Rozpatrzenie reklamacji
Za wydruk miesięcznego
zestawienia transakcji
Zmiana danych
Użytkownika karty
Powtórne generowanie i
wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika
Zastrzeżenie karty
Nie zwrócenie karty przez
posiadacza
na
żądanie
Banku
Unieważnienie karty
zwróconej z powodu
rezygnacji
Telefoniczne odblokowanie
numeru PIN na wniosek
klienta
Sprawdzenie
salda
w
bankomacie

3 % wartości
transakcji -

str. 12

19.
20.
1)

Czasowe zablokowanie
odblokowanie karty
Zmiana limitów na karcie

/

jednorazowo

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

od zmiany
3,00 zł
3,00 zł
bez opłat
Dla naklejek zbliżeniowych wydanych do 29.02.2016 r. opłata nie jest naliczana przez pierwsze 36 miesięcy od daty
wydania naklejki zbliżeniowej

KARTY KREDYTOWE
1.
Wydanie nowej karty
2.
Wznowienie karty
3.
Opłata roczna za kartę:
a) w
pierwszym
roku
użytkowania
b) w drugim i kolejnym
roku użytkowania

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Wydanie dodatkowej karty
Wznowienie
dodatkowej
karty
Opłata za duplikat
Zmiana numeru PIN w
bankomatach świadczących
taką usługę
Ponowne generowanie i
wysyłka PIN na wniosek
użytkownika karty
Telefoniczne odblokowanie
numeru PIN na wniosek
użytkownika karty
Opłata za nieterminową
spłatę
Opłata za wyciąg
Czasowe zablokowanie /
odblokowanie karty
Transakcje bezgotówkowe
Prowizja
za
wypłatę
gotówki w bankomacie
Prowizja
za
wypłatę
gotówki za granicą
Prowizja za zakup z
Cashback
Prowizja za zapytanie o
saldo
Kwota minimalnej
miesięcznej spłaty

Zastrzeżenie karty przez
jednostkę banku w
przypadku wypowiedzenia
umowy przez jednostkę
banku
Wydanie opinii i
zaświadczeń bankowych na
wniosek Posiadacza karty

jednorazowo
jednorazowo

0,00 zł
0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

54,00 zł
opłata zostanie zniesiona, gdy suma wszystkich
transakcji przekroczy 6.600,00 zł
w 12 miesięcznym okresie
0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

20,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

3,00 % nie mniej niż 5,00 zł

jednorazowo

2,00 % nie mniej niż 20,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

miesięcznie od
kwoty salda
końcowego
okresu
rozliczeniowego

3,00 % min. 40,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

za dokument

40,00 zł

jednorazowo
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KREDYTY
1.
Za
czynności
związane
z
działalnością kredytową:
a) odroczenie terminu płatności
raty
b) zawarcie umowy ugody
c) zmiana
innych
warunków
umowy:
- kredytu do kwoty 20.000,00 zł
- kredytu powyżej kwoty
20.000,00 zł
d) za wydanie osobom fizycznym
na ich wniosek:
- zaświadczenia
stwierdzającego, że nie
figurują w ewidencji jako
dłużnicy
- zaświadczenia
stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tytułu kredytów
bankowych
- inne zaświadczenie wydane na
wniosek Klienta
e) za wydanie klientowi
zezwolenia na zwolnienie
części nieruchomości spod
wpisu hipotecznego na rzecz
banku z tytułu udzielonych
kredytów
f) zezwolenie na zmianę dłużnika
i nabycie nieruchomości
obciążonej hipoteką
g) zaświadczenie stwierdzającego
spłatę kredytu
h) prowizja
od
przyznanego
kredytu, gwarancji
i) prowizja od zwiększenia kwoty
przyznanego kredytu
j) za wysłanie upomnienia w
związku z nieterminową spłatą
kredytu, lub niedostarczeniem
wymaganych dokumentów
k) za decyzję kredytową:
- dotyczącą kredytów
rolniczych:
- do 50.000,00 zł
- powyżej 50.000,00 zł
2.
Za sporządzenie odpisu umowy
kredytowej lub aneksu do umowy
3.
Wydanie
promesy
udzielenia
kredytu
4.
Sporządzenie historii kredytu
5.
Inspekcja na miejscu w związku z
rozliczeniem
transzy
kredytu
mieszkaniowego

jednorazowo

1,50 % od kwoty odroczonej raty nie
mniej niż 50,00 zł
0,50 % - 1,50 % od kwoty ugody

jednorazowo

50,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

jednorazowo

jednorazowo
jednorazowo

0,50 % – 5% od wartości umowy nie
mniej niż 50,00 zł
0,50 % – 5% od wartości umowy nie
mniej niż 50,00 zł

od upomnienia

20,00 zł

jednorazowo
jednorazowo

75,00 zł
200,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

za inspekcję

0,50 % od rozliczanej transzy min. 50,00
zł max. 500,00 zł
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6.

Inspekcja u kredytobiorcy w
związku z niewywiązywaniem się z
za inspekcję
200,00 zł
obowiązków
wynikających
z
umowy kredytowej
OPERACJE ZAGRANICZNE
Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1 otrzymywanych z banków krajowych i
zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe
1.
Przekazy
na
kwoty
nie
przekraczające
równowartości
od transakcji
12,50 zł
10 EUR
2.
Przelewy SEPA 2
od transakcji
16,00 zł
3
3.
Polecenia wypłaty
od transakcji
22,00 zł
4.
Polecenia wypłaty z opcją kosztową
od transakcji
bez opłat
„OUR”
5.
Zlecenie poszukiwania przekazu w
obrocie dewizowym / postępowanie
wyjaśniające wykonane na zlecenie
za zlecenie
100,00 zł + koszty banków trzecich
klienta
Uwaga! Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną
postępowania był błąd Banku Spółdzielczego w
Pieńsku

Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
1.
Przelewy SEPA
od transakcji
2.
Polecenia wypłaty
Uwaga! Niezależnie od prowizji pobiera się
zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w pkt. 7, w przypadku opcji
kosztowej „OUR”

3.

4.

Walutowe przekazy krajowe
pomiędzy rachunkami
prowadzonymi w Grupie BPS SA
Realizacja (sprzedaż) przelewów
regulowanych i poleceń wypłaty w
trybie „pilnym” w EUR, USD i
GBP:

16,00 zł

od transakcji

22,00 zł

od transakcji

20,00 zł

od transakcji

100,00 zł

od zlecenia

100,00 zł + koszty banków trzecich

od transakcji

10,00 zł

Uwaga! Opłatę wyszczególnioną w pkt. 6
pobiera się niezależnie od prowizji pobranej
zgodnie z pkt. 2-3

5.

6.

Zmiany / korekty / odwołanie
zrealizowanego przekazu w obrocie
dewizowym, wykonane na zlecenie
klienta
Wydanie
na
prośbę
klienta
zaświadczenia
potwierdzającego
wykonanie przekazu w obrocie
dewizowym
Uwaga! Przekazywane wyłącznie w formie
elektronicznej

7.

Zryczałtowane koszty banków
pośredniczących
pobierane „z
od transakcji
góry” od poleceń wypłaty 4
Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym
1.
Reklamacja przekazu w obrocie
od transakcji
dewizowym
Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce
1.
Skup i sprzedaż walut obcych
od transakcji

80,00 zł

100,00 zł + koszty banków trzecich
bez opłat
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1
Przekaz w obrocie dewizowym:
Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
2

Przelew SEPA:
Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i
Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on
prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do
którego jest kierowany przekaz;
3) występuje opcja kosztowa „SHA”;
4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na
stronie internetowej www.bankbps.pl).

3

Polecenie wypłaty:
Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub
przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
4
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry”:
Do przeliczenia wartości podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje
się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim)

USŁUGI RÓŻNE
1.
Przygotowanie sporządzenie i
przekazanie do Biura Informacji
Kredytowej S.A. wniosku klienta o
usunięcie jego danych w rachunku
zapisanym w bazie BIK S.A przed
terminem określonym w art. 105a
ust. 4 Prawa bankowego lub przed
upływem okresu dostosowawczego
(art.6 ustawy o zmianie ustawy o
ochronie informacji niejawnych –
Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727)
CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
1.
Wpłaty gotówkowe przekazywane
na rachunki:
a) osób prywatnych prowadzone w
Banku Spółdzielczym w
Pieńsku
b) podmiotów gospodarczych
prowadzone w Banku
Spółdzielczego w Pieńsku
c) prowadzone w innych bankach
krajowych
d) prowadzone w innych bankach
krajowych – wpłata
ekspresowa:
- wpłata do 1.000,00 zł
- wpłata powyżej 1.000,00 zł
e) prowadzone w innych bankach
krajowych na rzecz ZUS
2.
Za zmianę krajowych znaków
pieniężnych jednych wartości
nominalnych na inne –
wymagających przeliczenia,
posegregowania, itp.

od wniosku

Stawka za standardową pojedynczą
korektę danych wg obowiązującego
cennika BIK S.A. + 30,00 zł

od wpłaty

bez opłat

od wpłaty

0,50 % min. 2,50 zł
max.300,00 zł

od wpłaty

0,50 % min. 2,50 zł
max. 300,00 zł

od wpłaty
od wpłaty
od wpłaty

od transakcji

9,00 zł
0,50 % + 9,00 zł
0,50 % min. 3,00 zł

2 % nie mniej jednak niż 2,50 zł

Uwaga! Nie pobiera się prowizji jeżeli zmiana
dotyczy pojedynczych sztuk znaków
pieniężnych
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