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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1.

„Taryfa opłat i prowizji” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług świadczonych w placówkach Banku
Spółdzielczego w Lubaczowie zwanego dalej Bankiem.
2. Opłaty i prowizje pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu,
Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…”
wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią
inaczej.
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.
Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie
dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub
koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz
poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w
walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu
pobrania należności.
9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje polecenie przelewu.
10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub
według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje
Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów indywidualnych. Odmienne
postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
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I. Konta osobiste
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5
5.1

Prowadzenie rachunku płatniczego
Usługa bankowości elektronicznej
Dostęp do systemu bankowości internetowej
Za wydanie tokena mobilnego (MAA)
Dostęp do aplikacji Autodealing
Powiadomienie SMS autoryzujące polecenie przelewu
Powiadomienie SMS o zmianie salda rachunku,
zrealizowaniu zlecenia
Powiadomienie PUSH o zmianie salda rachunku,
zrealizowaniu polecenia przelewu
Wpłaty i wypłaty
Wpłata gotówki
Wypłata gotówki
Polecenie przelewu wewnętrznego
w placówce Banku
w bankowości internetowej
Polecenie przelewu zewnętrznego
w placówce Banku

5.2

w bankowości internetowej

2.5
2.6

5.3
6
6.1
6.2

Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie
SORBNET - w placówce Banku
Zlecenie stałe
Rejestracja/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w
placówce Banku
Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku

6.3

Polecenie przelewu z przyszłą datą realizacji w
bankowości elektronicznej

7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2

Polecenie zapłaty
Rejestracja polecenia zapłaty
Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty
Realizacja z rachunku Posiadacza
Karty debetowe
Wydanie karty płatniczej
Wznowienie karty płatniczej

8.3

Obsługa karty debetowej:

8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.6
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych
Transakcje gotówkowe w kraju
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
banków krajowych i terminalach POS zgodnie z
zawartymi umowami
w innych bankomatach w kraju
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych
Sprawdzanie salda w bankomacie
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta
Zmiana danych Użytkownika karty
Czasowe zablokowanie karty
Odblokowanie karty
Wydanie duplikatu/nowej karty w miejsce utraconej
Zmiana PIN w bankomacie
Zmiana limitów transakcji gotówkowych /
bezgotówkowych na wniosek klienta w placówce banku
Zmiana limitów transakcji gotówkowych /
bezgotówkowych w portalu Kartosfera.pl
Dostęp do usługi Finger Vein
Wpłaty dokonywane we wpłatomatach Banku
Spółdzielczego w Lubaczowie

miesięcznie

KONTO „NA
START”
0 PLN*

Stawka
Podstawowy Rachunek
Płatniczy
0 PLN

KONTO „NA
ZAWSZE”
0** PLN

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
za SMS

0 PLN
0 PLN
0 PLN
0,30 PLN

0 PLN
0 PLN
0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN
0 PLN
0,30 PLN

za SMS

0,30 PLN

0,30 PLN

0,30 PLN

za operację

0 PLN

0 PLN

0 PLN

za transakcję
za transakcję

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

za polecenie przelewu
za polecenie przelewu

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

za polecenie przelewu

Do 5 operacji 0 PLN, powyżej 5 operacji 1 PLN
Do 5 operacji 0 PLN, powyżej 5
0 PLN
0 PLN
operacji 0,5 PLN

Tryb pobierania

za polecenie przelewu
za polecenie przelewu

25 PLN

za operację

5 PLN

za zlecenie

1 PLN
Do 5 operacji 0 PLN, powyżej 5
operacji 0,5 PLN - ilość
operacji z 5.2

za polecenie przelewu

0 PLN

za operację
za operację
za transakcję

0 PLN
5 PLN
1 PLN

jednorazowo
jednorazowo

0 PLN
35 PLN

miesięcznie

0 PLN za pierwszą
kartę, 5 PLN za
każdą dodatkową

0 PLN

od transakcji

0 PLN

od transakcji

0 PLN

0 PLN

0 PLN za pierwszą
kartę, 5 PLN za
każdą kartę
dodatkową

od transakcji

0 PLN

Do 5 operacji 0 PLN, powyżej 5
operacji 5 PLN

0 PLN

od transakcji

0 PLN

2% min 10 PLN

0 PLN

od operacji
od operacji
od operacji
od operacji
od operacji
jednorazowo
jednorazowo

0 PLN
5 PLN
0 PLN
15 PLN
10 PLN
35 PLN
5 PLN

każdorazowo

5 PLN

każdorazowo

0 PLN

jednorazowo

0 PLN

jednorazowo

0 PLN
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8.16
8.17
9
9.1

9.2

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

10.1.4

10.1.5

Wydanie karty płatniczej dla współposiadacza /
pełnomocnika
Wcześniejsze wznowienie karty
Pozostałe
Sporządzenie odpisu Wyciągu z rachunku bankowego,
wyciągu pojedynczego dowodu do wyciągu
Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia
potwierdzającego, że rachunek nie jest zajęty lub inne
nietypowe, nie uwzględnione w „Taryfie…”

każdorazowo

35 PLN

x

każdorazowo

35 PLN

za wyciąg

25,00 PLN

za każde zaświadczenie

30 PLN

35 PLN

Za wydanie na życzenie Klienta wydruku historii
za każdy miesiąc
10 PLN
rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc
Za dokonanie blokady wkładów na ROR z tytułu
jednorazowo
50 PLN na jednym formularzu można dokonać blokady kilku rachunków Klienta
zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
jednorazowo
Bez opłat
mającego moc takiego tytułu
Ustanowienie/Zmiana karty wzoru podpisu
jednorazowo
Bez opłat
Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w
jednorazowo
20,00 PLN
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej
od transakcji
0,00 PLN
niż waluta rachunku
Usługa poszukiwania polecenia przelewu w systemie
jednorazowo
25,00 PLN
OGNIVO
Za udzielenie pełnomocnictwa
jednorazowo
0,00 PLN
Za modyfikację / odwołanie pełnomocnictwa
jednorazowo
20,00 PLN
Polecenie przelewu w walucie obcej
Realizacja (skup) polecenia przelewu w walucie obcej, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych
Polecenie przelewu SEPA ¹
od transakcji
15 PLN
Polecenie wypłaty 2
od transakcji
20 PLN
Polecenia przelewu w walucie obcej pomiędzy
od transakcji
20 PLN
rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS
Opłata „Non-STP” - pobierana w sytuacji, gdy
zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania
polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub
numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze
od transakcji
30 PLN
IBAN
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji
pobranej zgodnie z pkt 10.1.1
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu w walucie
obcej/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
Banku
od transakcji
75 PLN + koszty innych banków
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną
postępowania był błąd Banku

*Klienci korzystający z Konta „NA START” po ukończeniu 24 roku życia migrowani są do konta „NA ZAWSZE”
**Opłata 0 PLN gdy klient posiada wpływy w danym miesiącu na kwotę 2000 PLN, jeśli go nie posiada to opłata 9,99 PLN .
1.Polecenie przelewu SEPA:
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na
obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Realizowany jest 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 polecenia 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) polecenie przelewu nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) bank nadawcy i bank odbiorcy polecenia przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl).
2. Polecenie wypłaty:
Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub polecenia przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
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II. Konta osobiste wycofane z oferty
Stawka
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

2.

Usługa bankowości elektronicznej

2.1
2.2

Tryb pobierania

POL-KONTO PŁACĘ
POMAGAM

KONTO
STANDARD

KONTO
PLUS

KONTO
PROFIT

miesięcznie

5 PLN

Dostęp do systemu bankowości internetowej

jednorazowo

0 PLN

Za wydanie tokena mobilnego (MAA)

jednorazowo

0 PLN

2.3

Dostęp do aplikacji Autodealing

jednorazowo

0 PLN

2.4

Powiadomienie SMS autoryzujące polecenie przelewu

za SMS

0,30 PLN

2.5

Powiadomienie SMS o zmianie salda rachunku, zrealizowaniu zlecenia

za SMS

0,30 PLN

2.6

Powiadomienie PUSH o zmianie salda rachunku, zrealizowaniu polecenia
przelewu

za operację

0 PLN

3.

Wpłaty i wypłaty

3.1

Wpłata gotówki

za transakcję

0 PLN

3.2

Wypłata gotówki

za transakcję

0 PLN

4.

Polecenie przelewu wewnętrznego

4.1

w placówce Banku

0 PLN

4.2

w bankowości internetowej

za polecenie
przelewu
za polecenie
przelewu

5

Polecenie przelewu zewnętrznego

5.1

w placówce Banku

5.2

w bankowości internetowej

5.3

Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET - w placówce
Banku

6

0 PLN

za polecenie
przelewu
za polecenie
przelewu
za polecenie
przelewu

0,5 PLN

za operację

5 PLN

1 PLN

25 PLN

Zlecenie stałe

6.1

Rejestracja/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku

6.2

Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku

za operację

1 PLN

Polecenie przelewu z przyszłą datą realizacji w bankowości elektronicznej

za polecenie
przelewu

0,5 PLN

za operację

0 PLN

6.3
7

Polecenie zapłaty

7.1

Rejestracja polecenia zapłaty

7.2

Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty

za operację

5 PLN

Realizacja z rachunku Posiadacza

za polecenie
przelewu

1 PLN

7.3
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KONTO
SENIOR

POL-KONTO
SENIOR

POL-KONTO STANDARD

8.

Karty debetowe

8.1

Wydanie karty płatniczej

8.2

Wznowienie karty płatniczej

jednorazowo

0 PLN

jednorazowo

35 PLN

8.3

Obsługa karty debetowej

miesięcznie

0 PLN za pierwszą kartę,
5 PLN za każdą dodatkową

8.4

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych

od transakcji

0 PLN

8.5

Transakcje gotówkowe w kraju

8.5.1

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami

od transakcji

0 PLN

8.5.2

w innych bankomatach w kraju

od transakcji

5 PLN

8.5.3

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych

od transakcji

2% min. 10 PLN

8.6

Sprawdzanie salda w bankomacie

od operacji

0 PLN

8.6

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta

od operacji

5 PLN

8.7

Zmiana danych Użytkownika karty

od operacji

0 PLN

8.8

Czasowe zablokowanie karty

od operacji

15 PLN

8.9

Odblokowanie karty

od operacji

10 PLN

8.10

Wydanie duplikatu/nowej karty w miejsce utraconej

jednorazowo

35 PLN

8.11

Zmiana PIN w bankomacie

jednorazowo

5 PLN

każdorazowo

5 PLN

każdorazowo

0 PLN

jednorazowo

0 PLN

8.12
8.13
8.14

Zmiana limitów transakcji gotówkowych / bezgotówkowych na wniosek
klienta w placówce banku
Zmiana limitów transakcji gotówkowych / bezgotówkowych w portalu
Kartosfera.pl
Dostęp do usługi Finger Vein

8.15

Wpłaty dokonywane we wpłatomatach Banku Spółdzielczego w
Lubaczowie

jednorazowo

0 PLN

8.16

Wydanie karty płatniczej dla współposiadacza / pełnomocnika

każdorazowo

35 PLN

8.17

Wcześniejsze wznowienie karty

każdorazowo

35 PLN

za wyciąg

25,00 PLN

jednorazowo

30 PLN

za każdy
miesiąc

10 PLN

9.
9.1
9.2
9.3

Pozostałe
Sporządzenie odpisu Wyciągu z rachunku bankowego, wyciągu
pojedynczego dowodu do wyciągu
Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego, że
rachunek nie jest zajęty lub inne nietypowe, nie uwzględnione w
„Taryfie…”
Za wydanie na życzenie Klienta wydruku historii rachunku za okres
poprzedzający bieżący miesiąc
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9.4

Za dokonanie blokady wkładów na ROR z tytułu zabezpieczenia kredytu
udzielonego przez inny bank

Za każdy
formularz

9.5

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
tytułu (dotyczy wszystkich rodzajów rachunków)

jednorazowo

Bez opłat

9.6

Ustanowienie/Zmiana karty wzoru podpisu

jednorazowo

Bez opłat

9.7

Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

jednorazowo

9.8

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku

od transakcji

0,00 PLN

9.9

Usługa poszukiwania polecenia przelewu w systemie OGNIVO

jednorazowo

25,00 PLN

9.10

Za udzielenie pełnomocnictwa

jednorazowo

0,00 PLN

9.11

Za modyfikację / odwołanie pełnomocnictwa

jednorazowo

20,00 PLN

10.

Polecenie przelewu w walucie obcej

10.1

Realizacja (skup) polecenia przelewu w walucie obcej, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych:

50 PLN na jednym formularzu można dokonać blokady kilku rachunków Klienta

20,00 PLN

10.1.1

Polecenie przelewu SEPA ¹

od transakcji

15 PLN

10.1.2

Polecenie wypłaty 2
Polecenia przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami walutowymi
prowadzonymi w Grupie BPS
Opłata „Non-STP” - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w
zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta
lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN

od transakcji

20 PLN

od transakcji

20 PLN

od transakcji

30 PLN

od transakcji

75 PLN + koszty innych banków

10.1.3

10.1.4

10.1.5

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt
10.1.1
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu w walucie obcej/ postępowanie
wyjaśniające wykonane na zlecenie Banku
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd
Banku

1.Polecenie przelewu SEPA:
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z
dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Realizowany jest 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 polecenia 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) polecenie przelewu nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) bank nadawcy i bank odbiorcy polecenia przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl).
2. Polecenie wypłaty:
Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub polecenia przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego
odbiorcy (beneficjenta).
* Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.
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III. Konta walutowe
Stawka
Klienci indywidualni
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

1.

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 PLN

2.

Otwarcie dodatkowego rachunku bankowego
dla wyodrębnienia środków na określony cel

jednorazowo

0 PLN

3.

Prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

0 PLN

4.

powiadomienie SMS o zmianie salda
rachunku, zrealizowaniu zlecenia

każdorazowo

0,30 PLN

5.

Wpłaty i wypłaty

5.1

Wpłata gotówki

za wpłatę

0 PLN

Osoby fizyczne

Wypłaty nieprzekraczające 3 000 EUR,
1 000 USD,
1 000 GBP,
1 000 CHF
Prowizja - 0 PLN

5.2

Wypłata gotówki

za wypłatę

Wypłaty powyżej :
3 000 EUR,
1 000 USD,
1 000 GBP,
1 000 CHF :
Awizowane (dwa dni przed wypłatą) - 0 PLN
Nieawizowane - 1,00% wypłaty nie mniej niż 3 PLN

6.

Polecenie przelewu

6.1

Wewnętrznego

6.1.1

na rachunki osób fizycznych

jednorazowo

0,4% kwoty, nie mniej niż 3 PLN

6.1.2

na rachunki podmiotów gospodarczych

jednorazowo

0,4% kwoty, nie mniej niż 3 PLN

7.

Polecenie przelewu w walucie obcej

7.1

Realizacja (skup) polecenia przelewu w walucie obcej, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych:

7.1.1

Polecenie przelewu SEPA ¹

od transakcji

15 PLN

7.1.2

Polecenie wypłaty ³
Polecenia przelewu w walucie obcej pomiędzy
rachunkami walutowymi prowadzonymi w
Grupie BPS
Opłata „Non-STP” - pobierana w sytuacji, gdy
zleceniodawca nie określi w zleceniu
wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC
banku beneficjenta lub numeru rachunku
bankowego beneficjenta w strukturze IBAN

od transakcji

20 PLN

od transakcji

20 PLN

od transakcji

30 PLN

od transakcji

75 PLN + koszty innych banków

7.1.3

7.1.4

7.1.5

8
8.1
8.1.1
8.2
8.2.1
9

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od
prowizji pobranej zgodnie z pkt 7.1.4
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu w
walucie obcej/ postępowanie wyjaśniające
wykonane na zlecenie Banku
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną
postępowania był błąd Banku

Realizacja (sprzedaż) przekazów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie pilnym
w EUR, USD i GBP
Uwaga: opłaty wyszczególnione w pkt 8.1.1 i 8.1.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z z 7.1.4 i 7.1.5
pilny

od transakcji

100 PLN

od transakcji

50 PLN

W PLN:
z datą waluty na "jutro"
Karty walutowa
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jednorazowo

9.1

Wydanie karty płatniczej

9.2

Wydanie karty płatniczej dla współposiadacza
/ pełnomocnika / wznowienie karty/
wcześniejsze wznowienie karty

9.3

Obsługa karty debetowej:

miesięcznie

1,50 EUR za każdą kartę wydaną do rachunku

9.4

Transakcje bezgotówkowe w kraju

od transakcji

0 EUR

9.4.1

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i
innych banków krajowych i terminalach POS
zgodnie z zawartymi umowami

9.4.2

w innych bankomatach w kraju

9.5
9.5.1

Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych
Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych

jednorazowo

0 EUR

6,00 EUR

0 EUR

1,00 % od kwoty transakcji min. 1,00 EUR
0 EUR

od transakcji

1,00 % od kwoty transakcji min. 1,00 EUR

9.6

Sprawdzanie salda w bankomacie

9.7

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na
wniosek Klienta

9.8

Zmiana danych Użytkownika karty

0 EUR

9.9

Czasowe zablokowanie karty

3 EUR

9.10

Odblokowanie karty

9.11
9.12
9.13
9.14
9.15

10
10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

10.6
10.7

Wydanie duplikatu/nowej karty w miejsce
utraconej
Zmiana PIN w bankomacie
Zmiana limitów transakcji gotówkowych /
bezgotówkowych na wniosek klienta
Zmiana PIN przez portal Kartosfera
Wpłaty dokonywane we wpłatomatach Banku
Spółdzielczego w Lubaczowie (tylko w
walucie PLN)
Pozostałe czynności:
Zmiany/ korekty/ odwołanie polecenia
przelewu w walucie obcej, wykonane na
zlecenie BANK
Wydanie na prośbę BANK zaświadczenia
potwierdzającego wykonanie polecenia
przelewu w walucie obcej
Uwaga: przekazywanie wyłącznie w formie
elektronicznej
Zryczałtowane koszty banków
pośredniczących pobierane „z góry” od
poleceń wypłaty OUR
Za realizację tytułu wykonawczego lub
dokumentu mającego moc takiego tytułu z
rachunków bankowych *
Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym
rachunku bankowym, wyciągu z rachunku
bankowego, pojedynczego dowodu do
wyciągu:
Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia
potwierdzającego, że rachunek nie jest zajęty
lub inne nietypowe, nie uwzględnione w
„Taryfie…”
Przewalutowanie transakcji dokonanej w
walucie innej niż waluta rachunku

0 EUR
1,00 EUR

2,00 EUR
jednorazowo

6,00 EUR

jednorazowo

1,00 EUR

każdorazowo

0,00 EUR

jednorazowo

0 EUR

jednorazowo

0 EUR

od transakcji
75 PLN + koszty innych banków

od transakcji

10 PLN

od transakcji

80 PLN

jednorazowo

Bez opłat
25 PLN

jednorazowo
jednorazowo

10 PLN

od transakcji

0 PLN
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1.Polecenie przelewu SEPA:
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na
obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Realizowany jest 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 polecenia 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) polecenie przelewu nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) bank nadawcy i bank odbiorcy polecenia przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl).
2.Polecenie przelewu regulowanego:
Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu
lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00;
3) dyspozycja polecenia 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;
4) występuje opcja kosztowa „SHA”.
3. Polecenie wypłaty:
Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub polecenia przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
* Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją .

IV. Rachunki oszczędnościowe osób fizycznych
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Stawka

1.

Konto Oszczędnościowe/ Konto oszczędnościowe Bezpieczna Przyszłość

1.1

Prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

0,00 PLN

1.2

Wpłaty na rachunek

jednorazowo

0,00 PLN

1.3

Zlecenie stałe

1.3.1

Założenie zlecenia

jednorazowo

0,00 PLN

1.3.2

Realizacja zlecenia

jednorazowo

20,00 PLN

Polecenie przelewu w systemie Sorbnet

jednorazowo

25,00 PLN

jednorazowo

0,00 PLN

jednorazowo

8,00 PLN

jednorazowo

0,00 PLN

jednorazowo

8,00 PLN

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.9.1

Pierwsza wypłata gotówki/polecenie przelewu wewnętrznego/polecenie przelewu zewnętrznego realizowana w placówce
Banku
Druga i kolejna wypłata gotówki/polecenie przelewu wewnętrznego/polecenie przelewu zewnętrznego realizowana w placówce
Banku
Pierwsza wypłata gotówki/polecenie przelewu wewnętrznego/polecenie przelewu zewnętrznego realizowana za pomocą
kanałów elektronicznych
Druga i kolejna wypłata gotówki/polecenie przelewu wewnętrznego/polecenie przelewu zewnętrznego realizowana za pomocą
kanałów elektronicznych
Polecenie przelewu w walucie obcej
Realizacja (skup) polecenia przelewu w walucie obcej, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych:

1.9.1.1

Polecenie przelewu SEPA ¹

od transakcji

15 PLN

1.9.1.2

Polecenie wypłaty 2

od transakcji

20 PLN

1.9.1.3

Polecenia przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS
Opłata „Non-STP” - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu
BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1.9.1.1
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu w walucie obcej/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Banku
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku

od transakcji

20 PLN

od transakcji

30 PLN

od transakcji

75 PLN + koszty
innych banków

1.9

Doładowanie telefonu

jednorazowo

5,00 PLN

1.8

Bankowość Internetowa – dostęp do systemu

jednorazowo

0,00 PLN

1.9

Powiadomienie SMS dotyczące jednorazowego hasła aktywacyjnego

jednorazowo

0,00 PLN

1.10

Powiadomienie SMS o zmianie salda rachunku, zrealizowaniu zlecenia

każdorazowo

0,30 PLN

1.11

Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku

jednorazowo

0,00 PLN

1.12

Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu – duplikat wyciągu

jednorazowo

25,00 PLN

1.13

Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, salda na rachunku oraz,
że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia

jednorazowo

20,00 PLN

1.14

Usługa bankowości telefonicznej

jednorazowo

0,00 PLN

1.15

Za udzielenie pełnomocnictwa

jednorazowo

0,00 PLN

1.16

Za modyfikację / odwołanie pełnomocnictwa

jednorazowo

20,00 PLN

1.17

Zapis na wypadek śmierci

jednorazowo

20,00 PLN

1.18

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu

jednorazowo

Bez opłat

1.9.1.4
1.9.1.5

1.Polecenie przelewu SEPA:
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na
obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Realizowany jest 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 polecenia 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
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Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
3) występuje opcja kosztowa „SHA”;
4) polecenie przelewu nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) bank nadawcy i bank odbiorcy polecenia przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl).
2. Polecenie wypłaty:
Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub polecenia przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

V. Rachunki oszczędnościowe osób fizycznych wycofane z oferty
Lp.
1
1.1

Tryb
pobierania

Rodzaj usług (czynności)
Rachunek Oszczędnościowy A’vista
Prowadzenie rachunku płatniczego wkładu oszczędnościowego

jednorazowo

1.2

Wpłaty bezgotówkowe na rachunki wkładów oszczędnościowych

jednorazowo

1.3

Wpłaty gotówkowe na rachunki wkładów oszczędnościowych

jednorazowo

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Stawka

Wypłaty gotówkowe z rachunków wkładów oszczędnościowych prowadzonych w BANKU (przelewy
wewnętrzne)
Za dokonywanie elektronicznych poleceń przelewów z rachunków bankowych lub za każdorazowe
zlecenie klienta (bez względu na kanał obsługi).
Wpłaty na i wypłaty z rachunków wkładów oszczędnościowych prowadzonych przez inne banki, z
którymi BANK nie podpisał umów o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego
Wpłaty na i wypłaty z rachunków wkładów oszczędnościowych prowadzonych przez inne banki, z
którymi BANK podpisał umowy o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego.
Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta z innego banku przy wykorzystaniu dostępnych
środków łączności (fax, telefon)
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku wkładów
oszczędnościowych
Za poszukiwanie rachunków wkładów oszczędnościowych na nazwisko jednej osoby i (lub) udzielenie
pisemnej informacji o saldzie
Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego
wysokości oraz o wysokości dopisanych odsetek od wkładu itp.

Bez opłat
0,5 % (nie mniej niż 5 PLN. nie więcej niż
200 PLN.)
0,5 % (nie mniej niż 5 PLN. nie więcej niż
200 PLN.)

jednorazowo

Bez opłat

każdorazowo

5 PLN

jednorazowo

0,5%, min 10,00 PLN

jednorazowo

Wg postanowień umów z bankami

jednorazowo

10,00 PLN

jednorazowo

Bez opłat

jednorazowo

25,00 PLN

jednorazowo

15,00 PLN

Za sporządzenie odpisu na jednym rachunku wkładów oszczędnościowych:

1.12.1

Za każdy dokument bieżącego roku

1.12.2

Za każdy dokument roku poprzedniego

1.12.3

Za historię rachunku roku bieżącego

10,00 PLN

1.12.4

Za historię rachunku roku ubiegłego

10,00 PLN

1.13

5,00 PLN
jednorazowo

5,00 PLN

Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych

1.13.1

Za przyjęcie zgłoszenia o utracie

jednorazowo

0,00 PLN

1.13.2

Za wykonanie zastrzeżenia, rozesłanie zawiadomień o zastrzeżeniu oraz odwołań zastrzeżenia

jednorazowo

50,00 PLN

1.13.3

Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej Książeczki

jednorazowo

10,00 PLN

1.13.4

Umorzenie utraconej książeczki

jednorazowo

5,00 PLN

1.13.5

Przepisanie książeczki w związku z przepisaniem praw (cesja)

jednorazowo

50,00 PLN

jednorazowo

20,00 PLN

jednorazowo

50 za każdy formularz
50,00 PLN

1.14
1.15

Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci
Za dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej lub rachunku ROR z tytułu
zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank

1.16

Za wydanie na życzenie Klienta kserokopii, zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej

jednorazowo

1.17

Za udzielenie pełnomocnictwa

jednorazowo

0,00 PLN

1.18

Za modyfikację / odwołanie pełnomocnictwa

jednorazowo

20,00 PLN

VI. Rozliczenia pieniężne, obsługa kasowa i inne czynności
Lp.

1

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

za każdą wpłatę

0,5 % kwoty wpłaty min 5,00 PLN

za każdą wpłatę

2,50 PLN

Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach

1.1

Na drukach standardowych

1.2

Na innych drukach:

1.2.1

Energia elektryczna
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dowody wpłaty z kodem kreskowym
1.2.3

Wpłaty osób fizycznych na rachunki bieżące
prowadzone przez Bank Spółdzielczym w
Lubaczowie opatrzone kodem kreskowym.

1.2.4

Wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach

0,5% nie mniej niż 5,00 PLN

1.2.5

Wpłaty na rzecz Urzędu Skarbowego

0,5% nie mniej niż 5,00 PLN

1.2.6

Wpłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w
Lubaczowie

2

Wypłaty z rachunków bankowych
prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w
Lubaczowie w walucie PLN

1,50 PLN

Bez opłat

0 PLN
za każdą wypłatę
Kwoty powyżej 50 000 PLN należy awizować 1 dzień
przed wypłatą

Wypłaty z rachunków bankowych prowadzonych
przez inne banki

za każdą wypłatę

0,5% kwoty wypłaty min 5,00 PLN lub wg zawartych umów

3

Wpłaty do ZUS

za każdą wpłatę

5,00 PLN

4

Za zamianę krajowych znaków pieniężnych jednego
nominału na inne nominały

za każdą wymianę

0,5% wartości wymiany min 1,50 PLN

za każdą operację

35,00 PLN

za wyciąg

25,00 PLN

za każde zaświadczenie

30,00 PLN

za każdy miesiąc

25,00 PLN

za każdy formularz

50,00 PLN
na jednym formularzu można dokonać blokady kilku
rachunków Klienta

za realizację całego zajęcia

bez opłat

2.1

Inkaso czeków
5

Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę
pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie
od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty
czeku własną opłatę

6

Pozostałe opłaty dotyczące rachunków lokat terminowych:

6.1

Sporządzenie odpisu Wyciągu z rachunku
bankowego, wyciągu pojedynczego dowodu do
wyciągu

6.2

Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia
potwierdzającego, że rachunek nie jest zajęty lub
inne nietypowe, nie uwzględnione w „Taryfie…”

6.3

Za wydanie na życzenie Klienta wydruku historii
rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc:

6.4

Za dokonanie blokady środków z tytułu
zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny
bank lub innych tytułów

6.5

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
mającego moc takiego tytułu*

6.6

Ustanowienie/Zmiana karty wzoru podpisu

jednorazowo

bez opłat

6.7

Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej
osoby, zlecone przez składającego zapytanie**

każdorazowo

20 PLN

*Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.
** Uwaga: zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej

VII. Gwarancje, limit gwarancji, poręczenia
Rodzaj usług (czynności)
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Tryb pobierania

Stawka

Za udzielenie gwarancji ,za udzielenie limitu gwarancji, przedłużenie terminu ważności, podwyższenie kwoty gwarancji, awali
Na okres 1 roku

jednorazowo

od 1,80% do 4,00% nie mniej niż 200,00 PLN

Na okres powyżej 1 roku

jednorazowo

od 3,00% do 6,00%% nie mniej niż 200,00 PLN

Za wypłatę gwarancji w wyniku zgłoszonego roszczenia

jednorazowo

0,15% od kwoty roszczenia

VIII. Weksle
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

Uwagi

1

Przyjęcie weksla do dyskonta z zastrzeżeniem pkt 2

jednorazowo

0,5 % - 2,0 % sumy
wekslowej

Prowizję pobiera BANK (dokonujący
zdyskontowania weksla, od podawcy
weksla)

2.

Przyjęcie weksla do dyskonta związanego z udzieleniem
kredytu na skup i zapasy płodów rolnych zgodnie z
odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów

jednorazowo

0,25 % - 1,00 % sumy
wekslowej

W przypadku ponownego
wystawienia weksla z równoczesną
spłatą poprzedniego BANK prowizji
nie pobiera

3.

Przedstawienie weksla do zapłaty

jednorazowo

Opłata pobierana jest przez BANK
10,00 PLN (domicyliat) od głównego dłużnika
wekslowego

20,00 PLN plus opłaty
notarialne

Prowizję pobiera BANK (domicyliat)
od głównego dłużnika wekslowego
lub podawcy weksla albo od banku,
który zdyskontował weksel

4.

Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia

jednorazowo

5.

Dokonanie oceny weksla przedłożonego do dyskonta

jednorazowo

10,00 PLN

Opłatę pobiera BANK dokonujący
oceny weksla od podawcy weksla

6.

Przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa

jednorazowo

10,00 PLN

Opłatę pobiera BANK (domicyliat)
od głównego dłużnika wekslowego
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IX. Kredyty1
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

Kredyty konsumenckie dla osób fizycznych/Kredyty w rachunku płatniczym
1

Prowizja wstępna- za rozpatrzenie wniosku kredytowego

2

Prowizja od przyznanych kredytów konsumenckich

2.1

0 PLN

Bezpieczna Gotówka

2.1.1

Dla posiadaczy konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

5,00%**

2.1.2

Dla nieposiadających konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

7,00%**

2.2

Bezpieczna Gotówka BIS – z podstawowym pakietem ubezpieczeń – wariant I

2.2.1

Dla posiadaczy konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

5,00%**

2.2.2

Dla nieposiadających konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

7,00%**

2.3

Bezpieczna Gotówka BIS – z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń – wariant II

2.3.1

Dla posiadaczy konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

5,00%**

2.3.2

Dla nieposiadających konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

7,00%**

2.4

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt

2.4.1

Dla posiadaczy konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

2.4.2

Dla nieposiadających konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

2.5

Kredyt promocyjny

2.6

Prowizja od przyznanych kredytów w rachunku płatniczym

2.7

Prowizja od przyznanych kredytów remontowych EKO KREDYT

5,00%**
7,00%**
wg postanowień szczegółowych ustalanych
Uchwałą Zarządu
2,50% */**

2.7.1

Dla posiadaczy konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

4,50%**

2.7.2

Dla nieposiadających konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

5,50%**

2.8

Prowizja od przyznanych kredytów Bezpieczna Gotówka Samochodowy

2.8.1

Dla posiadaczy konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

2,00%

2.8.2

Dla nieposiadających konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

5,00%

2.9

Prowizja od przyznanych kredytów Bezpieczna Gotówka na zakup samochodu używanego

2.9.1

Dla posiadaczy konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

3,00%

2.9.2

Dla nieposiadających konta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

6,00%

3

Pozostałe opłaty

3.1

uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (jednorazowo od kwoty kredytu)

3.2

spłata całości lub części kredytu przed terminem (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty)

3.3

prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej)

1,00 % (nie mniej niż 50,00 PLN.)

3.3.1

podwyższenie kwoty kredytu (jednorazowo od kwoty podwyższenia)

1,00 % (nie mniej niż 50,00 PLN.)

3.3.2

zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks)

1,00 % (nie mniej niż 50,00 PLN.)

3.4

wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)

30,00 PLN.

3.5

sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)

20,00 PLN

3.6

sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)

10,00 PLN

3.7
3.8

inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) - (Za wydanie takich dokumentów
jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji)
Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu lub odsetek (zarówno do kredytobiorcy jak i
poręczycieli – za każde wezwanie)

0,00 PLN
0,00 PLN

Według kosztów rzeczywistych
0,00 PLN

* dla Klientów przenoszących rachunek wraz z limitem kredytowym z innego banku opłata wynosi 0,01 PLN
** dla klientów posiadających Kartę Dużej Rodziny prowizja zostaje obniżona o 1,00 p.p. Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 01.06.2019r.

Karta Kredytowa dla Klientów detalicznych
1.

Wydanie nowej karty VISA CREDIT

0 PLN

2.

Wznowienie karty:

20 PLN

3.

Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji
bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:

3.1

mniej niż 6 600 PLN

Na uzasadniony wniosek Dyrektora Oddziału Zarząd Banku może podjąć decyzję o zmianie wysokości pobieranej prowizji
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1

54 PLN

3.2.

co najmniej 6 600 PLN

0 PLN

4.

Wydanie dodatkowej karty

20 PLN

5.

Obsługa dodatkowej karty

0 PLN

6.

Wydanie duplikatu karty VISA Credit,

7.

Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę

3 PLN

8.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty;

0 PLN

9.

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

0 PLN

10.

Transakcje bezgotówkowe

0 PLN

11.

Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:

11.1

w kraju

3,00% min 5 PLN

11.2

za granicą

2,00% min 20 PLN

12.

Polecenie przelewu z karty

3,00% min 5 PLN

13.

Sprawdzenie salda w bankomacie:

0 PLN

14.

Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres

1 PLN

15.

Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę

0 PLN

16.

Zmiana danych Użytkownika karty

0 PLN

17.

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

18.

Minimalna spłata zadłużenia na karcie

19.

Okres wolny od odsetek

20.

Okres ważności karty

21.

Dostępny limit kredytowy

22.

Minimalna wartość planu ratalnego „Praktyczna rata”/ wartość pojedynczej transakcji płatniczej

20 PLN

0 PLN
3,00% miesięcznie od kwoty salda końcowego
okresu rozliczeniowego,
min 40 PLN
do 51 dni
3 lata
Minimalna kwota: 1 000,00 PLN
Maksymalna kwota: 20 000,00 PLN
300,00 PLN

Kredyty mieszkaniowe i pozostałe kredyty osób fizycznych
1

Prowizja wstępna- za rozpatrzenie wniosku kredytowego

2

Prowizja od przyznanych kredytów "Mój dom", w zależności od okresu kredytowania:

2.1.1
2.1.2

Do 120 miesięcy
Od 121 miesięcy do 240 miesięcy

3

Prowizja od przyznanych kredytów "Uniwersalny kredyt hipoteczny"

4

Pozostałe opłaty

0 PLN

1,00%***
1,40%***
5,50%

4.1

uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (jednorazowo od kwoty kredytu)

0,00 PLN

4.2

spłata całości lub części kredytu przed terminem

0,00 PLN

4.3

zmiana stawki bazowej kredytu na wniosek Kredytobiorcy

0,50 % ( nie mniej niż 100,00 PLN.)

4.4

zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) (nie dotyczy wcześniejszej spłaty
kredytu)

0,20 % (nie mniej niż 100,00 PLN.)

4.5

wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej (jednorazowo)

250,00 PLN

4.6

badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (jednorazowo)

50,00 PLN

4.7

wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)

100,00 PLN

4.8

wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)

100,00 PLN

4.9

wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)

50,00 PLN

4.10

przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu (pierwsza inspekcja – 0
PLN)

50,00 PLN

4.11

sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)

10,00 PLN

4.12

sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)

10,00 PLN

4.13
4.14

Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu lub odsetek (zarówno do kredytobiorcy jak i
poręczycieli – za każde wezwanie)
inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy (za wydanie takich dokumentów jak zgoda na
wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji)

*** dla klientów posiadających Kartę Dużej Rodziny prowizja zostaje obniżona o 0,50 p.p. Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 01.06.2019r.

Ubezpieczenia kredytów konsumenckich
1.

Kredyt bezpieczna gotówka
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0,00 PLN
Jednorazowo, według kosztów rzeczywistych

1.1

Składka płatna jednorazowo (za miesiąc)

1.1.1

Bezpieczna Gotówka BIS – z podstawowym pakietem ubezpieczeń – wariant I

0,125 % kwoty kredytu

1.1.2

Bezpieczna Gotówka BIS – z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń – wariant II

0,20 % kwoty kredytu

1.2.

Składka płatne rocznie

1.2.1

Bezpieczna Gotówka BIS – z podstawowym pakietem ubezpieczeń – wariant I

1,650 % kwoty kredytu

1.2.2

Bezpieczna Gotówka BIS – z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń – wariant II

2,640 % kwoty kredytu

2.

Kredyt bezpieczna gotówka bezpieczny kredyt

2.1

Składka płatna jednorazowo (za miesiąc)

2.1.1

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt – pakiet I

0,063 % kwoty kredytu

2.1.2

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt – pakiet II

0,092 % kwoty kredytu

2.1.3

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt – pakiet III

0,132 % kwoty kredytu

2.2.

Składka płatne rocznie

2.2.1

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt – pakiet I

0,830 % kwoty kredytu

2.2.2

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt – pakiet II

1,210 % kwoty kredytu

2.2.3

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt – pakiet III

1,740 % kwoty kredytu

2.3.

Kredyt bezpieczna gotówka bezpieczny kredyt z ubezpieczeniem na wypadek utraty pracy

2.3.1

Składka jednorazowo za m-c

2.3.1.1

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt – pakiet I

0,080 % kwoty kredytu

2.3.1.2

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt – pakiet II

0,117 % kwoty kredytu

2.3.1.3

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt – pakiet III

0,177 % kwoty kredytu

2.3.2.

Składka płatne rocznie

2.3.2.1

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt – pakiet I

1,060 % kwoty kredytu

2.3.2.2

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt – pakiet II

1,540 % kwoty kredytu

2.3.2.3

Bezpieczna Gotówka Bezpieczny Kredyt – pakiet III

2,340 % kwoty kredytu
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