ROZDZIAŁ IX Produkty wycofane z oferty Banku
9.1 Rachunki i rozliczenia złotowe
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka

9.1.1 Rachunek bieżący i pomocniczy (w ofercie do 19.05.2013 r.)

1.

Otwarcie rachunku bankowego:
1) bieżącego i pomocniczego,
2) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel,
3) pomocniczego, na który mają wpływać dotacje ze środków funduszy strukturalnych

Uwaga:
1) za otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego dla rolników pobiera się opłatę w wysokości 60 % stawki, o której mowa w ppkt 1)
2) za otwarcie rachunku bieżącego, pomocniczego i dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel dla Wspólnot Mieszkaniowych pobiera
się opłatę w wysokości 40 % stawki, o której mowa w ppkt 1)

Prowadzenie rachunku bankowego – miesięcznie, chyba że umowa stanowi inaczej :
1) bieżącego i pomocniczego,
2) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel,

2.

3.

30,00 zł.
20,00 zł.

Uwaga:
1) za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego dla rolników pobiera się opłatę w wysokości 50 % stawki, o której mowa w ppkt 2)
2) za prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego i dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel dla Wspólnot Mieszkaniowych pobiera się opłatę w wysokości 50 % stawki, o której mowa w ppkt 2)

Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez BS:
1) w formie otwartej do kasy Banku,
2) w formie zamkniętej lub do wrzutni,
3) we wpłatomacie
Uwaga: Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone dla Wspólnot Mieszkaniowych

4.

25,00 zł.
25,00 zł.
bez opłat

Prowizje od wypłat gotówkowych :
1) rachunków bankowych prowadzonych przez BS,
2) nie zgłoszonych z co najmniej 2 –dniowym wyprzedzeniem powyżej kwot wymagających
awizowania,
3) za niepodjęcie gotówki w terminie uzgodnionym w zgłoszeniu

0,3 % - nie mniej niż 5,00 zł.
0,1 %
0,1 % - nie mniej niż 3,00 zł
2,50 zł
0,3 % - nie mniej niż 5,00 zł.
0,3 % - nie mniej niż 10,00 zł
0,1 % nie mniej niż 10,00 zł.

Uwaga :
1) prowizje, o których mowa w ppkt 2) i 3) pobiera się niezależnie od prowizji określonych w ppkt 1)
2) prowizji, o której mowa w ppkt 1) nie pobiera się od rolników
3) prowizję minimalną od wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych dla Wspólnot Mieszkaniowych pobiera się w wysokości 50 % stawki, o której mowa w ppkt 1)

5.

Korzystanie z wpływów bieżących:
1) w formie zlecenia gotówkowego
2) w formie zlecenia bezgotówkowego
a) złożonego w placówce BS
b) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

0,3 % - nie mniej niż 12,00 zł.
0,3 % - nie mniej niż 12,00 zł.
bez opłat

Uwaga:
1) za wpływ bieżący nie jest traktowane uznanie rachunku kwotą wypłaconego kredytu i zapadłej lokaty,
2) prowizję pobiera się niezależnie od opłaty za przelew i wypłatę,

Realizacja przelewów:

6.

1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
c) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET
2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
c) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET

bez opłat z zastrzeżeniem pkt.14
5,00 zł
35,00 zł

bez opłat
1,50 zł
35,00 zł

Zlecenia stałe:

7.

1) realizacja zlecenia stałego złożonego w formie papierowej – od każdej dyspozycji:
a) na rachunki prowadzone przez BS
b) na rachunki prowadzone przez banki inne niż BS
2) realizacja zlecenia stałego złożonego w elektronicznych kanałach dostępu – od każdej dyspozycji:
a) na rachunki prowadzone przez BS
b) na rachunki prowadzone przez banki inne niż BS
3) przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego:
a) w formie papierowej
b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
4) zawiadomienie Klienta o niezrealizowaniu zlecenia stałego z powodu niewystarczających środków na
rachunku – od każdej złożonej dyspozycji

bez opłat
2,00 zł
bez opłat
1,50 zł
1,50 zł
bez opłat
3,00 zł

Uwaga: Nie pobiera się opłat za zlecenia stałe zawierające dyspozycje przekazania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez BS z zastrzeżeniem pkt 14.

8. Polecenie zapłaty:

1) realizacja polecenia zapłaty – od każdej operacji,

2,00 zł.

2) przyjęcie, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty,

9. Uzyskiwanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku – miesięcznie
10. Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych
11. Potwierdzenie blankietu czekowego - od każdego blankietu czekowego
1) Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych,

12. 2) Odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych
13. Przyjęcie do inkasa czeków - od każdego czeku

Przelew wewnętrzny z rachunku bieżącego lub pomocniczego na inny rachunek w BS

2,00 zł
12,00 zł.
1,00 zł za 1 egzemplarz czeku
10,00 zł.
20,00 zł
20,00 zł.
15,00 zł.
0,15 % od kwoty przeksięgowania nie mniej niż 2,00 zł

Uwaga:

14.

1)

Prowizję pobiera się gdy łączna kwota jednego bądź kilku przelewów wewnętrznych w ciągu miesiąca przekracza 10 000,00 zł – od przekroczenia wskazanego limitu.

2)

Nie dotyczy dyspozycji bezgotówkowych typu spłata zobowiązań kredytowych, przeksięgowania środków na zakładaną lokatę terminową, przelewów na wynagrodzenia
pracowników, płatności za faktury.

3)

Prowizji nie pobiera się od przeksięgowań wewnętrznych na inne rachunki prowadzone w BS w ciężar udzielonego limitu kredytu w rachunku bieżącym lub pomocniczym.

Dokonanie zmian w umowie rachunku bankowego:
1) za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek klienta,
2) za zmianę wzorów podpisów na wniosek klienta,
3) za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek BS,

20,00 zł.
15,00 zł.
bez opłat

Sporządzenie odpisu:
1) obrotów na rachunku, za każde rozpoczęte 10 pozycji
2) wyciągu z rachunku,
16. 3) jednego dowodu do wyciągu

7,00 zł
15,00 zł.
5,00 zł.

15.

Uwaga : 1) Za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej
2) Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek

Wydanie na wniosek Klienta :
1) zaświadczenia / opinii bankowej potwierdzającego posiadanie rachunku / wysokość salda / wielkość

17.

obrotów / itp.

60,00 zł. + VAT

Uwaga: Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

2) potwierdzenia wykonania przelewu

18. Zmiana karty wzorów podpisów do rachunku

3,00 zł

20,00 zł.

Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach:

19. 1) kanału www
2) serwisu SMS
Wyciągi bankowe:
20. 1) odbierane w jednostce banku prowadzącej rachunek
2) na wniosek klienta wysyłane po zakończeniu miesiąca listem zwykłym na adres do korespondencji

7,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

9.1.2 Rachunek do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych (w ofercie do 19.05.2013 r.)
1.
2.
3.
4.

Prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek
1) za przyjęcie i wykonanie dyspozycji z rachunku klienta do ZUS od każdego przelewu
którego kwota nie przekracza 1.000,00 zł.
2) za przyjęcie i wykonanie dyspozycji z rachunku klienta do ZUS od każdego przelewu,
którego kwota przekracza 1.000,00 zł.
Wypłaty gotówkowe z rachunku

9.1.3 Rachunek oszczędnościowy „Świadczenia Społeczne”(w ofercie do 23.10.2012 r.)
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków
Realizacja przelewów w formie papierowej:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS,

4.

5.
6.

2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki do kwoty 1.000,00 zł, gdzie kwoty płatności
związane są z utrzymaniem gospodarstwa domowego - z tytułu opłat za energię elektryczną, telefon, telewizję kablową, abonament RTV, wywóz śmieci, usługi internetowe, czynsz, ubezpieczenia
i podatek od nieruchomości
3) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki dla kwot powyżej 1.000,00 zł, gdzie kwoty
płatności związane są z utrzymaniem gospodarstwa domowego - z tytułu opłat za energię elektryczną, telefon, telewizję kablową, abonament RTV, wywóz śmieci, usługi internetowe, czynsz,
ubezpieczenia i podatek od nieruchomości

bez opłat
bez opłat
5,00 zł.
0,5 % nie mniej niż 5,00 zł.
0,5 % nie mniej niż 5,00 zł.
5,00 zł
2,00 zł
bez opłat
bez opłat
2,50 zł.

4,00 zł.

4) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki dla pozostałych płatności
Zmiana karty wzorów podpisów do rachunku
Sporządzenie i przekazywanie jednego wyciągu w miesiącu:

4,00 zł
20,00 zł.

1) odbieranego w jednostce banku
2) na wniosek klienta wysyłanego po zakończeniu miesiąca listem zwykłym

bez opłat
bez opłat

