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Obowiązujące od dnia 12.04.2021 r. zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów indywidualnych:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Taryfa opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe dla klientów indywidualnych SKO, PKZP lub Rady Rodziców,
zwana dalej „Taryfą”, ma zastosowanie do usług bankowych w obrocie złotowym, świadczonych w placówkach Banku
Spółdzielczego w Poddębicach, zwanego dalej „Bankiem”.
Zakres realizowanych w złotych operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie dotyczy:
1) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako wolny zawód: lekarzy, techników dentystycznych,
pielęgniarki, tłumaczy, adwokatów, architektów, radców prawnych itp.
3) szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, rad rodziców (komitetów
rodzicielskich) i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie
przyznają zdolności prawnej.
Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w Banku 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.
Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
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.
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.
Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży
produktu/usługi, której dotyczy.
Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów Banku. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów
zawieranych z Bankiem.
W przypadku usług nietypowych i nieprzewidzianych w Taryfie opłaty pobierane są według wyceny indywidualnej do
wysokości poniesionych kosztów oraz wniesionych nakładów pracy.
Bank celem zachowania proporcjonalności nie pobiera opłat okresowych z góry za świadczone usługi, lecz za faktyczny okres
z ich korzystania.
Opłat i prowizji za czynności bankowe nie pobiera się od:
1) Wpłat na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na
mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym;
2) Operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy;
3) Operacji związanych ze spłatą wierzytelności Banku, chyba, że zapisy szczegółowe w Tabeli stanowią inaczej;
4) Wpłat osób fizycznych na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika,
że opłatę uiszcza odbiorca należności;
5) Uruchomienia usług/ produktów – jeśli wnioskowanie o uruchomienie spowodowane zostało wygaśnięciem
dotychczasowej umowy rachunku na skutek śmierci jednego z współposiadaczy.
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.
Użyte w Taryfie określenia oznaczają:
1) Aktywni Klienci – klienci Banku spełniający wszystkie poniższe kryteria:
a) Osoby fizyczne – klienci posiadający:
− Rachunek ROR od co najmniej 6 miesięcy, na który przekazywane są regularne, miesięczne wpływy z tytułu
wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalno-rentowego lub dochody uzyskiwane z innych tytułów, w
okresie ostatnich 6 miesięcy nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe, nie występowały obciążenia
wynikające z tytułu zajęć egzekucyjnych oraz nie występowały niezapłacone należności Banku z tytułu opłat i
prowizji, a w przypadku ich wystąpienia zostały uregulowane w ciągu 14 dni;
− Co najmniej jedną z usług bankowości elektronicznej (Interkonto, SMS Banking);
− Kartę płatniczą;
− Kredyt, którego obsługa przebiega terminowo (maksymalne opóźnienia nie przekraczały 30 dni);
lub
− Depozyt – tj. lokatę terminową lub rachunek oszczędnościowy.
b) Przedsiębiorcy – klienci posiadający:
− Rachunek bieżący od co najmniej 12 miesięcy, na który przekazywane są regularne wpływy z tytułu prowadzonej
działalności, w okresie ostatnich 12 miesięcy nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe, nie występowały
obciążenia wynikające z tytułu zajęć egzekucyjnych oraz nie występowały niezapłacone należności Banku z
tytułu opłat i prowizji – a w przypadku ich wystąpienia zostały uregulowane w ciągu 14 dni.;
− Co najmniej jedną z usług bankowości elektronicznej (Interkonto, SMS Banking);
− Kartę płatniczą;
− Kredyt, którego obsługa przebiega terminowo (maksymalne opóźnienia nie przekraczały 30 dni);
lub
− Depozyt – tj. lokatę terminową.
c) Rolnicy – klienci posiadający:
− Rachunek bieżący od co najmniej 12 miesięcy, na który przekazywane są regularne wpływy z tytułu prowadzonej
działalności rolniczej, w okresie ostatnich 12 miesięcy nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe, nie
występowały obciążenia wynikające z tytułu zajęć egzekucyjnych oraz nie występowały niezapłacone należności
Banku z tytułu opłat i prowizji – a w przypadku ich wystąpienia zostały uregulowane w ciągu 14 dni;
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−
−
−

Co najmniej jedną z usług bankowości elektronicznej (Interkonto, SMS Banking);
Kartę płatniczą;
Kredyt, którego obsługa przebiega terminowo (maksymalne opóźnienia nie przekraczały 30 dni);
lub
− Depozyt – tj. lokatę terminową lub rachunek oszczędnościowy.
2) Standardowi Klienci – klienci Banku spełniający co najmniej dwa spośród kryteriów określonych w pkt 1) a lub pkt 1) b
lub pkt 1) c.
3) Pozostali Klienci – klienci nie spełniający kryteriów określonych w pkt 1) lub pkt 2).
15. Zmiana planu taryfowego związanego ze zmianą wariantu konta/ pakietu następuje w dniu podpisania potwierdzenia, które
zawiera zindywidualizowane warunki Umowy o prowadzenie danego wariantu konta/ pakietu.
16. W ramach „Pakietu więcej za mniej” oraz „Pakietu dla młodych na start (13-26 lat)”,przynajmniej Posiadaczy rachunku
obligatoryjnie zobowiązany jest do posiadania debetowej karty płatniczej, Interkonta oraz usługi SMS Banking.
17. Prowizja za prowadzenie rachunku w ramach „Pakietu więcej za mniej” oraz „Pakietu dla młodych na start (13-26 lat)”
uzależniona jest od wysokości wpływów miesięcznych i pobierana pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym zostały
zewidencjonowane wpływy.
I. RACHUNKI BANKOWE
I. 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWE
Lp.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

KONTO
OSOBISTE
(ROR)

TRYB
POBIERANIA

KONTO JUNIOR
(13-17 LAT)

PAKIET
WIĘCEJ ZA
MNIEJ

PAKIET DLA
MŁODYCH (1326 LAT)

Rodzaj usług (czynności)
Stawka obowiązująca
Otwarcie rachunku.
jednorazowo
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Prowadzenie rachunku.
miesięcznie
3 zł
0 zł
0 zł 1)
0 zł 2)
1)
Opłata za prowadzenie rachunku uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty i wynosi odpowiednio:
− 0 zł gdy w danym miesiącu wpływy na rachunek wyniosły min. 3 500 PLN,
− 10 zł w pozostałych przypadkach.
2)
Opłata za prowadzenie rachunku uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty i wynosi odpowiednio:
− 0 zł gdy w danym miesiącu wpływy na rachunek wyniosły min. 500 PLN,
− 5 zł w pozostałych przypadkach.
Zmiana wariantu Konta/ Pakietu:
1) pierwsza zmiana
od dyspozycji
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
2) druga i każda kolejna zmiana
od każdej
15 zł
15 zł
15 zł
15 zł
dyspozycji
Wpłata gotówkowa na rachunek w jednostce
od każdej wpłaty
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
organizacyjnej Banku
Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostce
od każdej
0 zł*)
0 zł*)
0 zł*)
0 zł*)
organizacyjnej Banku
wypłaty
*) 0 zł pierwsza w jednostce organizacyjnej Banku wypłata w miesiącu, za drugą i każdą następną wypłatę w miesiącu prowizja w wysokości 0,1% od wypłacanej
kwoty
Za przelew na rachunek bankowy składany w siedzibie Banku:
1) prowadzony w Banku,
od każdego
2 zł
2 zł
1,50 zł
1 zł
przelewu
2) prowadzony w innym banku krajowym,
od każdego
5 zł
5 zł
3 zł
2 zł
przelewu
3) w systemie szybkich płatności (przelew ekspresowy),
od każdego
6 zł
6 zł
6 zł
6 zł
przelewu
4) w systemie SORBNET.
od każdego
30 zł
30 zł
30 zł
30 zł
przelewu
Za przelew na rachunek bankowy składany za pośrednictwem bankowości elektronicznej:
1) prowadzony w Banku,
od każdego
0,50 zł
0,50 zł
0 zł 1)
0 zł 2)
przelewu
1)
0 zł pięć przelewów w miesiącu każdy następny 0,50 zł,
2)
0 zł trzy przelewy w miesiącu każdy następny 0,50 zł,
2) prowadzony w innym banku krajowym,
od każdego
0,50 zł
0,50 zł
0 zł 1)
0 zł 2)
przelewu
1)
0 zł pięć przelewów w miesiącu każdy następny 0,50 zł,
2)
0 zł trzy przelewy w miesiącu każdy następny 0,50 zł,
3) w systemie szybkich płatności (przelew ekspresowy),
od każdego
6 zł
6 zł
6 zł
6 zł
przelewu
4) w systemie SORBNET.
od każdego
30 zł
30 zł
30 zł
30 zł
przelewu
Polecenie zapłaty:
1) przyjęcie lub odwołanie polecenia zapłaty,
od każdej
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
dyspozycji
2) realizacja polecenia zapłaty.
od każdego
2,50 zł
1,50 zł
2,50 zł
2,50 zł
przelewu
Zlecenie stałe:
1) przyjęcie zlecenia jednorazowego /stałego w
od każdej
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
siedzibie Banku, *
dyspozycji
* opłaty nie pobiera się w przypadku ponownego przyjęcia zlecenia jednorazowego /stałego, którego odwołanie nastąpiło
w związku z jego aktualizacją
2) realizacja zlecenia jednorazowego/ stałego w
od każdego
2,50 zł
1 zł
2 zł
1,50 zł
siedzibie Banku,
przelewu
3) realizacja zlecenia stałego wewnętrznego na
od każdego
terminową lokatę oszczędnościową Filar oraz na
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
przelewu
rachunki oszczędnościowe,
4) odwołanie zlecenia jednorazowego /stałego w
od każdej
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
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siedzibie Banku,
dyspozycji
przyjęcie/ odwołanie zlecenia jednorazowego/
od każdej
stałego za pośrednictwem bankowości
dyspozycji
elektronicznej
6) realizacja zlecenia jednorazowego/ stałego za
od każdego
pośrednictwem bankowości elektronicznej na
przelewu
rachunki prowadzone w innym banku krajowym,
7) realizacja zlecenia jednorazowego/ stałego za
od każdego
pośrednictwem bankowości elektronicznej na
przelewu
rachunki prowadzone w Banku.
Powiadomienie Posiadacza rachunku o uzasadnionej
odmowie wykonania zlecenia płatniczego listem
za każdy list
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Koszty postępowania w przypadku wystąpienia zadłużenia wymagalnego:
5)

10.

11.

19.

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

7,80 zł

7,80 zł

7,80 zł

7,80 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2)

Wyjazd do posiadacza rachunku - nie częściej niż raz
w miesiącu,

od każdego
wyjazdu

50 zł + stawka za
kilometr przebiegu
pojazdu osobowego
tj. 0,8358 zł/ km

50 zł + stawka za
kilometr przebiegu
pojazdu
osobowego tj.
0,8358 zł/ km

50 zł + stawka za
kilometr przebiegu
pojazdu
osobowego tj.
0,8358 zł/ km

50 zł + stawka za
kilometr przebiegu
pojazdu
osobowego tj.
0,8358 zł/ km

3)

Wysyłanie wezwań do spłaty zadłużenia do
Posiadacza rachunku listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
Wysyłanie wypowiedzenia umowy o prowadzenie
rachunku.

za każdy list

7,80 zł

7,80 zł

7,80 zł

7,80 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

za każde
zaświadczenie

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

za każde
zestawienie

5 zł za każdy
miesiąc

5 zł za każdy
miesiąc

5 zł za każdy
miesiąc

5 zł za każdy
miesiąc

jednorazowo
miesięcznie

0 zł
4 zł

0 zł
3 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

za każdy SMS
za każdy SMS
za każdy SMS

0 zł
0,15 zł
0,50 zł

0 zł
0,15 zł
0,50 zł

0 zł
0,15 zł
0,50 zł

0 zł
0,15 zł
0,50 zł

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

jednorazowo
za każdą
autoryzację

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

jednorazowo
miesięcznie

0 zł
1,50 zł

0 zł
1 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

za każdy SMS

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

jednorazowo

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

13.

18.

0,50 zł

0 zł

Realizacja czynności związanych z przeniesieniem
rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego (na
podstawie Pełnomocnictwa udzielonego Bankowi).
Sporządzenie odpisu: załącznika do wyciągu (dowodu
księgowego).
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia
potwierdzającego posiadanie rachunku wraz z nr NRB.
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia
potwierdzającego posiadanie rachunku wraz z informacją
między innymi o wysokości obrotów, prawidłowości
obsługi, toczących się postępowaniach.
Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zestawienia
operacji.
Interkonto:
1) aktywacja kanału www/ mobile,
2) abonament,
3) wartość jednego SMS-a wysłanego przez Bank jako:
a) hasło logowania,
b) hasło autoryzacyjne,
c) potwierdzenie zlecenia.
4) ponowne generowanie środków identyfikacji
elektronicznej,
5) zablokowanie/ odblokowanie dostępu do usługi,
6) autoryzacja przy użyciu EBO Token PRO

17.

0 zł

od każdego
upomnienia

Wyciąg z konta bankowego sporządzany raz w miesiącu.

16.

0 zł

Upomnienie telefoniczne,

12.

15.

0 zł

1)

4)

14.

0 zł

SMS Banking:
1) aktywacja kanału SMS,
2) abonament miesięczny,
3) wartość jednego SMS-a wysłanego przez Bank,
Uwaga: Opłata nie jest pobierana za komunikaty
informacyjne Banku.
4) zmiana numeru telefonu do usługi.

za każde
wysłanie
korespondencji
od każdego
wyciągu
od każdej
czynności
od każdego
odpisu
za każde
zaświadczenie

I. 2. TERMINOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE (LOKATY)
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku lokaty terminowej.
Prowadzenie rachunku lokaty terminowej.
Wydanie dowodu wniesienia wkładu lokaty terminowej:
1) w formie wydruku komputerowego,
2) w formie książeczki jedno lub wielowkładowej.
*

4.
5.
6.

7.

Tryb pobierania
jednorazowo
miesięcznie

Stawka obowiązująca
0 zł
0 zł

od każdej dyspozycji
od każdej książeczki

0 zł
5 zł*

od każdej wpłaty
od każdej wypłaty

0 zł
0 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego zgłoszenia

0 zł
5 zł
30 zł

nie pobiera się opłaty w przypadku terminowej lokaty oszczędnościowej Filar

Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty.
Wypłata gotówki ze zlikwidowanej lokaty przed lub po upływie okresu umownego.
Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy:
1) prowadzony w Banku,
2) w innym banku krajowym.
Przyjęcie zgłoszenia o utracie imiennego dokumentu potwierdzającego zawarcie lokaty
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8.
9.

terminowej (umorzenie utraconego i wydanie nowego).
Likwidacja rachunku terminowego, przed i po upływie okresu umownego.
Cesja lokaty w trakcie jej trwania na inną osobę fizyczną.

od każdej likwidacji
od każdej dyspozycji

0 zł
10 zł

Tryb pobierania
miesięcznie

Stawka obowiązująca
0 zł
zgodnie z zapisami umowy
IKE

I. 3. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE IKE - FILAR +
Lp.
1.
2.

Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie, prowadzenie i obsługa rachunku.

3.

Przyjęcie, zmiana Dyspozycji dotyczącej wskazania osób uprawnionych do otrzymania
środków po śmierci Oszczędzającego.

Rozwiązanie umowy IKE przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

I. 4. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE
(A-VISTA)
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
Otwarcie rachunku – wystawienie książeczki (dla SKO i osób fizycznych) z wkładami
oszczędnościowymi płatnymi na każde żądanie.
2.
Prowadzenie rachunku.
3.
Wydanie kolejnej książeczki.
4.
5.
6.

Wpłaty własne na rachunek.
Wypłaty gotówkowe z rachunku.

7.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie imiennego dokumentu potwierdzającego otwarcie rachunku
(umorzenie utraconego i wydanie nowego).

8.

Zmiana wzorów podpisów i danych adresowych.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

Dopisanie kwoty w książeczce, przekazanej z innego rachunku bankowego.

Dokonanie likwidacji rachunku.
Za przelew na rachunek bankowy składany w siedzibie Banku:
1)

prowadzony w Banku,

2)

prowadzony w innym banku krajowym,

3)

w systemie szybkich płatności (przelew ekspresowy),

4)

w systemie SORBNET.

zgodnie z zapisami umowy IKE
od każdej dyspozycji

Tryb pobierania

0 zł

Osoby
Rada Rodziców
fizyczne
PKZP, inne *
Stawka obowiązująca

jednorazowo

0 zł

0 zł

miesięcznie
od każdej
książeczki
od każdej wpłaty
od każdej wypłaty
od każdej
dyspozycji
od każdej
dyspozycji
od każdej
dyspozycji
jednorazowo

0 zł

0 zł

od każdego
przelewu
od każdego
przelewu
od każdego
przelewu
od każdego
przelewu

5 zł
0 zł
0 zł

2 zł
2 zł

0 zł
30 zł
0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
6 zł
30 zł

Za przelew na rachunek bankowy składany za pośrednictwem bankowości elektronicznej:
1)

prowadzony w Banku,

2)

prowadzony w innym banku krajowym,

3)

w systemie szybkich płatności (przelew ekspresowy),

4)

w systemie SORBNET.

od każdego
przelewu
od każdego
przelewu
od każdego
przelewu
od każdego
przelewu

Zlecenie stałe:
1) przyjęcie zlecenia jednorazowego /stałego w siedzibie Banku*

0,50 zł
0,50 zł
6 zł
30 zł

od każdej
5 zł
dyspozycji
* opłaty nie pobiera się w przypadku ponownego przyjęcia zlecenia jednorazowego /stałego, którego odwołanie nastąpiło w związku z jego aktualizacją
2) realizacja zlecenia jednorazowego/ stałego w siedzibie Banku
2,50 zł
3) odwołanie zlecenia jednorazowego /stałego w siedzibie Banku
od każdej
5 zł
dyspozycji
4) przyjęcie/ odwołanie zlecenia jednorazowego/ stałego za pośrednictwem bankowości
od każdej
0 zł
elektronicznej
dyspozycji
5) realizacja zlecenia jednorazowego/ stałego za pośrednictwem bankowości
od każdego
0,50 zł
elektronicznej na rachunki prowadzone w innym banku krajowym,
przelewu
6) realizacja zlecenia jednorazowego/ stałego za pośrednictwem bankowości
od każdego
0,50 zł
elektronicznej na rachunki prowadzone w Banku.
przelewu
za jeden blankiet
Wydanie blankietów czeków.
1 zł
czeku
Interkonto:
1) aktywacja kanału www/ mobile,
jednorazowo
0 zł
2) abonament,
miesięcznie
0 zł
3) wartość jednego SMS-a wysłanego przez Bank jako:
a) hasło logowania,
za każdy SMS
0 zł
b) hasło autoryzacyjne,
za każdy SMS
0,15 zł
c) potwierdzenie zlecenia.
za każdy SMS
0,50 zł
4) ponowne generowanie środków identyfikacji elektronicznej,
jednorazowo
0 zł
5) zablokowanie/ odblokowanie dostępu do usługi,
jednorazowo
0 zł
6) autoryzacja przy użyciu EBO Token PRO
za każdą
0 zł
autoryzację
SMS Banking:
1) aktywacja kanału SMS,
jednorazowo
0 zł
2) abonament miesięczny,
miesięcznie
0 zł
3) wartość jednego SMS-a wysłanego przez Bank,
za każdy SMS
0,50 zł
Uwaga: Opłata nie jest pobierana za komunikaty informacyjne Banku.
4) zmiana numeru telefonu do usługi.
jednorazowo
5 zł

* Obsługa rachunków Szkolnych Kas Oszczędności - bez opłat
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I. 5. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE LOKACYJNE

Tryb pobierania

1.
2.
3.

Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku oszczędnościowego lokacyjnego.
Prowadzenie rachunku oszczędnościowego lokacyjnego.
Przelew środków na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy.

4.

Likwidacja rachunku oszczędnościowego lokacyjnego.

Lp.

jednorazowo
miesięcznie
od każdego
przelewu
jednorazowo

PODSTAWOWY

PREMIUM

Stawka obowiązująca
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

I. 6. RACHUNEK SAMO-OSZCZĘDZAJĄCY
Lp.
1.
2.

Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie i prowadzenie rachunku.
Zmiana częściej niż raz na kwartał dyspozycji określającej wartość procentową
przekazywanych środków.

3.

Przelew na rachunek bankowy prowadzony w Banku.

4.
5.

Wypłata gotówkowa z rachunku.
Likwidacja rachunku oszczędnościowego.

Tryb pobierania
jednorazowo
za dyspozycję
zmiany
od każdego
przelewu
od każdej wypłaty
jednorazowo

Stawka obowiązująca
0 zł
10 zł
0 zł
0 zł
0 zł

II. KARTY PŁATNICZE-DEBETOWE:
−

VISA CLASSIC DEBETOWA PAYWAVE
(zbliżeniowa)
− MASTERCARD PAYPASS (zbliżeniowa)
− VISA CLASSIC DEBETOWA (wydawana do końca
miesiąca listopada 2019r.)
− VISA CLASSIC DEBETOWA JUNIOR (obecnie
została zastąpiona VISA CLASSIC DEBETOWA
PAYWAVE)
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
1.
Wydanie nowej karty/ Wznowienie karty.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

TRYB
POBIERANIA

KONTO
OSOBISTE
(ROR)

jednorazowo

8 zł

KONTO
JUNIOR (13-17
LAT)

PAKIET
WIĘCEJ ZA
MNIEJ

PAKIET DLA
MŁODYCH (1325 LAT)

0 zł

0 zł

Stawka obowiązująca
8 zł

Wydanie duplikatu karty (Opłata nie jest pobierana,
jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po
jednorazowo
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
stronie Banku).
Obsługa miesięczna za posiadanie karty – od każdej
karty wydanej do rachunku.
Uwaga: Opłata pobierana jest w ostatnim dniu
miesięcznie
4 zł
0 zł
0 zł1)
0 zł2)
roboczym miesiąca dla Banku. W okresie 30
dni od daty wprowadzenia wniosku o kartę
opłata nie jest pobierana.
1) 0 zł - gdy suma transakcji bezgotówkowych zaksięgowanych na koncie w miesiącu rozliczeniowym osiągnęła limit minimum 500,00 PLN lub 5 zł gdy suma
transakcji w miesiącu nie osiągnęła limitu 500,00 PLN,
2) 0 zł - gdy suma transakcji bezgotówkowych zaksięgowanych na koncie w miesiącu rozliczeniowym osiągnęła limit minimum 300,00 PLN lub 5 zł gdy suma
transakcji w miesiącu nie osiągnęła limitu 300,00 PLN,
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
jednorazowo
8 zł
8 zł
8 zł
8 zł
Użytkownika.
od każdej
Transakcje bezgotówkowe.
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
transakcji
Wypłata gotówki:
1) w bankomatach Banku,
od kwoty
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
wypłaty
2) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS
od kwoty
SA i innych banków krajowych zgodnie z
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
wypłaty
zawartymi umowami,
3) w pozostałych bankomatach w kraju od kwoty
od kwoty
3% min. 3 zł
3% min. 3 zł
3% min. 3 zł
3% min. 3 zł
wypłaty,
wypłaty
4) wypłaty gotówki zagraniczne, w tym
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu
od kwoty
3% min. 3 zł
3% min. 3 zł
3% min. 3 zł
3% min. 3 zł
karty debetowej do płatności gotówkowych w
wypłaty
ramach EOG w walucie EUR,
5) wypłaty gotówki zagraniczne, w tym
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu
od kwoty
karty debetowej do płatności gotówkowych w
3% min. 10 zł
3% min. 10 zł
3% min. 10 zł
3% min. 10 zł
wypłaty
ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR
oraz poza EOG,
od kwoty
6) w punktach akceptujących w kraju,
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
wypłaty
od kwoty
7) w punktach akceptujących za granicą,
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
wypłaty
od kwoty
8) w ramach usługi cash back od każdej wypłaty.
3 zł
3 zł
3 zł
3 zł
wypłaty
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.
od wypłaty
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
Każdorazowe sprawdzenie wysokości dostępnych
od każdej
1 zł
1 zł
1 zł
1 zł
środków w bankomacie.
dyspozycji
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie
klienta za okres przez niego wskazany.
od każdej
3 zł
3 zł
3 zł
3 zł
dyspozycji
Uwaga: Opłata pobierana z rachunku klienta w dniu
wygenerowania zestawienia.
Zmiana danych Użytkownika karty.
od każdej
3 zł
3 zł
3 zł
3 zł
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11.
12.

Uwaga: Opłata pobierana w dniu złożenia Wniosku
przez Posiadacza rachunku.
Zmiana limitów na karcie.
Prowizja za przewalutowanie transakcji dokonanych w
walucie innej niż waluta rachunku bankowego kartami
VISA.
Uwaga: Prowizja pobierana jest w przypadku
transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki
od wartości transakcji, przy stosowaniu kursu
własnego VISA w przypadku transakcji
dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku bankowego.

dyspozycji
od każdej
dyspozycji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

od każdej
transakcji

3%

3%

3%

3%

III. 1. KREDYTY GOTÓWKOWE
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania
Aktywni
Klienci

III. 1.A. KREDYT NOWA GOTÓWKA
1.

2.

Prowizja za udzielenie kredytu do 36 miesięcy naliczana od kwoty przyznanego kredytu
- wg umowy

jednorazowo

Prowizja za udzielenie kredytu powyżej 36 miesięcy naliczana od kwoty przyznanego
kredytu - wg umowy

jednorazowo

2.

Prowizja za udzielenie kredytu do 36 miesięcy naliczana od kwoty przyznanego kredytu
- wg umowy

jednorazowo

Prowizja za udzielenie kredytu powyżej 36 miesięcy naliczana od kwoty przyznanego
kredytu - wg umowy

jednorazowo

1.

2.

2.

4,20 %

3,50 %

Standardowi
Klienci

Pozostali
Klienci

3,90 %

4,90 %

min. 100 zł
3,20 %

3,60 %

Standardowi
Klienci

Prowizja za udzielenie kredytu powyżej 12 miesięcy naliczana od kwoty przyznanego
kredytu – wg umowy

jednorazowo

1,80 %

RATY MALEJĄCE - opłata administracyjna za obsługę rachunku kredytowego
naliczana od sumy kapitału niewymagalnego i wymagalnego kredytu na dzień naliczenia
opłaty

w terminach
wymagalności
określonych w
harmonogramie
spłat odsetek od
kredytu

4,60 %

min. 100 zł

1,50 %

jednorazowo

4,90 %

min. 100 zł

jednorazowo

Prowizja za udzielenie kredytu naliczana od kwoty przyznanego kredytu - wg umowy
(płatna jednorazowo)
RATY ANNUITETOWE (równe) - opłata administracyjna za obsługę rachunku
kredytowego naliczana od kwoty udzielonego kredytu (kwoty z umowy)

5,20 %

3,90 %

Prowizja za udzielenie kredytu do 12 miesięcy naliczana od kwoty przyznanego kredytu
– wg umowy

III. 1.D. KREDYT NOWA SZYBKA GOTÓWKA (na zasadach uproszczonych)
1.

3,50 %

Aktywni
Klienci

III. 1.C. KREDYT MINI GOTÓWKA

Pozostali
Klienci

min. 100 zł

Aktywni
Klienci

III. 1.B. KREDYT NOWA BEZPIECZNA GOTÓWKA
1.

3,80 %

Stawka obowiązująca
Standardowi
Klienci

Pozostali
Klienci

Aktywni
Klienci

Standardowi
Klienci

Pozostali
Klienci

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,16% - w okresach miesięcznych od kwoty
udzielonego kredytu (kwoty z umowy) w
dniach spłaty odsetek
0,30% - w okresach miesięcznych od sumy
kapitału niewymagalnego i wymagalnego
kredytu w dniach spłaty odsetek

III. 2. LIMIT W ROR / KREDYT W ROR
III. 2.A. LIMIT W ROR
1.

Opłata za obsługę limitu

Standardowi
Klienci

Aktywni
Klienci
1,50 %

Standardowi
Klienci
2,00 %

miesięcznie

III. 2.B. KREDYT W ROR
1.

Prowizja za udzielenie kredytu

jednorazowo

2.

Prowizja za udostępnienie kredytu na kolejny bieżący okres 12 miesięcy

jednorazowo

3.

Aktywni
Klienci

5 zł

jednorazowo

Pozostali
Klienci
2,90 %

min. 50 zł
1,00 % min. 50 zł
1,50 %

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia)

Pozostali
Klienci

2,00 %
min. 50 zł

III. 3. KREDYT Z DOTACJĄ WFOŚiGW
1.
2.
3.

Prowizja za udzielenie kredytu
jednorazowo
2,00 %
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego i kontrolę wstępną
jednorazowo
bez opłat
zadania, pobierana w dniu złożenia wniosku.
Prowizja za kontrolę trwałości zadania – pobierana w miesiącu upływu okresu trwałości zadania od kredytów, które zostały wytypowane do kontroli lub
pobierana zawsze przy przedterminowej całkowitej spłacie kredytu:
1) Dla umów zawartych do dnia 19.09.2017r. włącznie
jednorazowo
100 zł
2) Dla umów zawartych po dniu 19.09.2017r.
jednorazowo
bez opłat
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2,90 %

III. 4. INNE CZYNNOŚCI - KREDYTY GOTÓWKOWE /LIMIT W ROR /KREDYT W ROR /KREDYT
Z DOTACJĄ WFOŚiGW
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj usług (czynności)
Pierwsze prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (od kwoty
prolongowanej).
Każde kolejne prolongowanie terminu spłaty tego samego kredytu lub jego części (od
kwoty prolongowanej).
Zmiana na wniosek klienta zabezpieczenia kredytu
Zmiana na wniosek klienta innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w ust.
1-3
Czynności Banku w przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego:
monit telefoniczny po upływie terminu spłaty kredytu, pożyczki lub odsetek.
wysyłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy,
dłużnika lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty kredytu, pożyczki lub
odsetek listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3) wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, dłużnika lub do ich
poręczycieli po upływie terminu spłaty kredytu, pożyczki lub odsetek – nie częściej
niż raz w miesiącu
Opłata za dokonanie potrącenia wymagalnej wierzytelności na podstawie
pełnomocnictwa
Uwaga: Opłata jednorazowa, pobierana miesięcznie od każdego kredytu, od którego
dokonano co najmniej jednego potrącenia wymagalnej wierzytelności.
Opłata za wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta:
1)
2)

6.

7.
8.

3)
4)
5)
6)

oceny jego zdolności kredytowej
opinii lub zaświadczenia m.in. o posiadanym zadłużeniu, prawidłowości obsługi
zobowiązań, o toczących się postępowaniach, prawidłowości obsługi rachunków
płatniczych
promesy bankowej
uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu
historii kredytu
kopii dokumentów kredytowych

7)

drugiego i kolejnych dokumentów zwalniających zabezpieczenia (hipoteka, zastaw)

8)

drugiego i kolejnych zaświadczeń o spłacie kredytu

1)
2)

9.

Wypłata kredytu w formie gotówkowej w kasie Banku.

10.

Opłata za przeprowadzenie kontroli inwestycji, inspekcji

11.
12.

Opłata za przeprowadzenie oceny wartości nieruchomości
Opłata za sporządzenie umowy ugody, przystąpienia do długu, przejęcia długu

Aktywni
Klienci

Standardowi
Klienci

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

jednorazowo

1,00% min. 100 zł

od każdego
prolongowania
od każdej zmiany
od każdej zmiany

Pozostali
Klienci

1,00 % min. 300 zł
500 zł
1,00% min. 100 zł

od każdego monitu

bez opłat

od każdego
upomnienia

7,80 zł

od każdego
wyjazdu

50 zł + stawka za kilometr przebiegu pojazdu
osobowego, tj. 0,8358 zł / km

od każdego
potrącenia

5 zł

od każdego
wezwania

7,80 zł

jednorazowo
od każdego
dokumentu

300,00 zł
30 zł
200 zł
50 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
od każdego
dokumentu
od każdego
dokumentu
od każdego
zaświadczenia
jednorazowo
od każdej kontroli/
inspekcji
jednorazowo
jednorazowo

20 zł
50 zł
50 zł
0,05% min. 5 zł
100 zł
160 zł
500 zł

III. 5. KREDYTY HIPOTECZNE
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania
Aktywni
Klienci

III. 5.A. KREDYT MÓJ NOWY DOM
1.

Prowizja za udzielenie kredytu w kwocie od 150 000 zł

jednorazowo

2.

Prowizja za udzielenie kredytu w kwocie do 150 000 zł

jednorazowo

3.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego pobierana w dniu
złożenia wniosku.

jednorazowo

III. 5.B. KREDYT UNIWERSALNY HIPOTECZNY
1.

Prowizja za udzielenie kredytu w kwocie od 150 000 zł

jednorazowo

2.

Prowizja za udzielenie kredytu w kwocie do 150 000 zł

jednorazowo

3.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego pobierana w dniu
złożenia wniosku.

jednorazowo

1.

Prowizja za udzielenie kredytu w kwocie od 150 000 zł

jednorazowo

2.

Prowizja za udzielenie kredytu w kwocie do 150 000 zł

jednorazowo

3.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego pobierana w dniu
złożenia wniosku.

jednorazowo

1.

1,80 %

2,20 %

1,80 %

2,10 %

2,40 %

min. 300 zł
200 zł
Aktywni
Klienci

Standardowi
Klienci

Pozostali
Klienci

1,80 %

2,10 %

2,40 %

2,40 %

2,70 %

min. 300 zł
200 zł
Aktywni
Klienci

Standardowi
Klienci

Pozostali
Klienci

1,80 %

2,10 %

2,40 %

2,10 %

2,40 %

2,70 %

min. 300 zł
200 zł
Aktywni
Klienci

III. 6. INNE CZYNNOŚCI - KREDYTY HIPOTECZNE
Wypłata kredytu w formie gotówkowej w kasie Banku.

jednorazowo
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Pozostali
Klienci

1,50 %

2,10 %

III. 5.C. KREDYT KONSOLIDACYJNY

Stawka obowiązująca
Standardowi
Klienci

Standardowi
Klienci
0,05% min. 5 zł

Pozostali
Klienci

Uruchomienie kredytu przelewem na rachunek w innym banku krajowym1
Pierwsze prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (od kwoty
prolongowanej).
Każde kolejne prolongowanie terminu spłaty tego samego kredytu lub jego części (od
kwoty prolongowanej).
Zmiana na wniosek klienta zabezpieczenia kredytu
Zmiana na wniosek klienta innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w ust.
3-5.
Czynności Banku w przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego:
1) monit telefoniczny po upływie terminu spłaty kredytu, pożyczki lub odsetek.
2) wysyłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy,
dłużnika lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty kredytu, pożyczki lub
odsetek listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3) wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, dłużnika lub do ich
poręczycieli po upływie terminu spłaty kredytu, pożyczki lub odsetek – nie częściej
niż raz w miesiącu
Opłata za dokonanie potrącenia wymagalnej wierzytelności na podstawie
pełnomocnictwa
Uwaga: Opłata jednorazowa, pobierana jest miesięcznie, od każdego kredytu,
od którego dokonano co najmniej jednego potrącenia wymagalnej wierzytelności.
Opłata za wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta:
1) oceny jego zdolności kredytowej
2) opinii lub zaświadczenie między innymi o wysokości i prawidłowości obsługi
zobowiązań w tym o toczących się postępowaniach, prawidłowości obsługi
rachunków płatniczych
3) promesy bankowej
4) odmowy udzielenia kredytu.
5)
historii kredytu (za każdy rok).
6)
kopii dokumentów kredytowych.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

7)
8)

13.
14.

Opłata za przeprowadzenie oceny wartości nieruchomości
Opłata za sporządzenie umowy ugody, przystąpienia do długu, przejęcia długu

500 zł
1,00% min. 100 zł
bez opłat

od każdego
upomnienia

7,80 zł

od każdego wyjazdu

50 zł + stawka za kilometr przebiegu pojazdu
osobowego, tj. 0,8358 zł / km

od każdego
potrącenia

5 zł

od każdego
wezwania

7,80 zł

jednorazowo

Uwaga: Wysokość pobranej prowizji nie może być wyższa niż wysokość odsetek ,
które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu
hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Bank może na wniosek klienta
odstąpić od wpisania do umowy kredytowej prowizji od przedterminowej spłaty
pod warunkiem podwyższenia marży odsetkowej w całym okresie kredytowania.
Opłata za przeprowadzenie kontroli inwestycji, inspekcji

1,00 % min. 300 zł

od każdego monitu

drugiego i kolejnych dokumentów zwalniających zabezpieczenia (hipoteka,
zastaw).
drugiego i kolejnych zaświadczeń o spłacie kredytu.

12.

1,00 % min. 100 zł

od każdego
prolongowania
od każdej zmiany
od każdej zmiany

Prowizja rekompensacyjna od przedterminowej spłaty części lub całości kredytu:
1) Prowizja rekompensacyjna od przedterminowej spłaty kredytu w okresie 5 lat
od uruchomienia kredytu lub transzy kredytu, naliczana od kwoty spłacanej
przed terminem spłaty określonym w umowie (dotyczy umów zawartych
do dnia 21.07.2017r. włącznie).
Uwaga: Bank może na wniosek klienta odstąpić od wpisania do umowy kredytowej
prowizji od przedterminowej spłaty pod warunkiem podwyższenia marży odsetkowej.
2) Prowizja rekompensacyjna od przedterminowej spłaty części lub całości kredytu w
okresie do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy (dotyczy umów zawartych po
21.07.2017r.).

11.

10 zł

jednorazowo
jednorazowo

od każdego
dokumentu

300 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
od każdego
dokumentu
od każdego
dokumentu
od każdego
zaświadczenia

30 zł
200 zł
50 zł

od każdej spłaty

3,00 %

od każdej spłaty

3,00 %

20 zł
50 zł
50 zł

od każdej kontroli/
inspekcji
jednorazowo
jednorazowo

100 zł
160 zł
500 zł

IV. CZYNNOŚCI RÓŻNE
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

za każdą zawartą
umowę z Bankiem

bez opłat

za każdy depozyt
za każdy depozyt
(miesięcznie)

bez opłat *

IV. 1. BLOKADA ŚRODKÓW
1.

Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych
kredytów

IV. 2. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE
1.
2.

Przyjęcie i wydanie depozytu
Przechowywanie depozytu

10 zł *

* nie dotyczy depozytów stanowiących zabezpieczenie umów kredytowych, które są bezpłatne.
IV. 3. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
Lp.
1.

Stawka obowiązująca

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

podstawowa

minimalna

maksymalna

0,1%
0,5%

2 zł
5 zł

100 zł
150 zł

Wplata gotówkowa na rachunek bankowy, dokonywana przez osobę fizyczną poza rachunkiem własnym
1)
2)
1

prowadzony w Banku dla osób fizycznych i dla rolników
prowadzony w Banku dla podmiotów gospodarczych*

od każdej wpłaty
od każdej wpłaty

Opłata nie dotyczy wypłaty kredytu przeznaczonego na spłatę konsolidowanych zobowiązań.
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3) prowadzony w innym banku krajowym
od każdej wpłaty
0,5%
4) w systemie szybkich płatności (wpłata ekspresowa)
od każdej wpłaty
0,5%
5) transakcje okazjonalne**
od każdej wpłaty
0,5%
* nie dotyczy w przypadku, gdy umowa rachunku z posiadaczem stanowi inaczej,
** rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych i w związku z tym
wymaga szczegółowej identyfikacji klienta na etapie jej realizacji,
2.

5 zł
10 zł
20 zł

150 zł
150 zł
300 zł

Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe
1)

do 20 szt.,

2)

powyżej 20 szt.

od każdej
wymiany
od każdej
wymiany

bez opłat
0,5%

5 zł

IV.4 . POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
11a.

12.

Rodzaj usług (czynności)
Tryb pobierania
Stawka obowiązująca
Sporządzenie i przekazanie informacji w formie pisemnej lub wydruku z systemu bankowego o kliencie Banku, w szczególności
o rachunkach bankowych, obrotach lub saldach na takich rachunkach, o kredytach lub pożyczkach na żądanie podmiotów uprawnionych, o których mowa w art.
105 Prawa bankowego*:
za każdą informację
30 zł (plus podatek VAT)
1) negatywnej
o danym kliencie
za każdą informację
50 zł (plus podatek VAT)
2) pozytywnej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3
o danym kliencie
* Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności.
Sporządzenie i przekazanie komornikowi sądowemu pozytywnej informacji w formie pisemnej
za każdą informację
70 zł (plus podatek VAT)
lub wydruku z systemu bankowego o kliencie Banku, w szczególności o prowadzonych
o danym kliencie
rachunkach bankowych, obrotach lub saldach na takich rachunkach.
150 zł (plus podatek VAT)
Sporządzenie i przekazanie biegłemu rewidentowi pozytywnej informacji w formie pisemnej lub
za każdą informację
za każdą informację
wydruku z systemu bankowego o kliencie Banku.
o danym kliencie
o danym kliencie
Potwierdzenie zgodności podpisów posiadaczy rachunku, w jednostce Banku.
jednorazowo
10 zł
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika do rozporządzania
za każde
bez opłat
wskazanym rachunkiem.
oświadczenie
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do
za każde
10 zł
rozporządzania wskazanym rachunkiem.
oświadczenie
Przyjęcie, zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
za każdą dyspozycję/
30 zł
środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci*
oświadczenie
* Bank nie pobiera opłaty w przypadku złożenia dyspozycji zapisu na wypadek śmierci do
kolejnego rachunku należącego do tego samego klienta
Opłata za wykonanie zastrzeżeń w systemie DZ – Dokumenty Zastrzeżone dla osób:
1) będących klientami Banku,
za każde zastrzeżenie
bez opłat
2) niebędących klientami Banku.
za każde zastrzeżenie
10 zł
Opłata za odwołanie zastrzeżeń w systemie DZ – Dokumenty Zastrzeżone dla osób:
1) będących klientami Banku,
za każde zastrzeżenie
10 zł
2) niebędących klientami Banku.
za każde zastrzeżenie
15 zł
Wydanie na prośbę klienta potwierdzenia zrealizowania transakcji płatniczej gotówkowej lub
za każde
15 zł
bezgotówkowej
potwierdzenie
Odzyskanie przez Bank środków ze zlecenia płatniczego przekazanego na nieprawidłowo podany
jednorazowo
0,5% min. 5 zł
NRB
Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych prowadzonych w bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na terytorium Polski
osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie art. 92 ba i art. 105 b ustawy Prawo bankowe - za każdą informację dotyczącą rachunków jednej osoby *:
1) dla wnioskodawców będących klientami Banku,
za każdą informację
30 zł
2) dla wnioskodawców niebędących klientami Banku.
za każdą informację
50 zł
* Opłata nie jest pobierana w przypadkach określonych w art. 110 ustawy Prawo bankowe (żądanie informacji o rachunkach bankowych przez podmioty
uprawnione) oraz na zasadzie wzajemności od innych banków.
wg wyceny indywidualnej
Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie.
jednorazowo
(do wysokości poniesionych kosztów
oraz wniesionych nakładów pracy)

Zarząd Banku
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