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Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe

Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w
Tarnogrodzie pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub w inny sposób określony w
taryfie lub zawartej pomiędzy stronami w umowie.
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:
3)
zbiorczo - za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4)
zgodnie z zawartą umową.
1.
Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu,
Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
2.
W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” wysokość pobieranych
prowizji i opłat ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.
3.
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.
Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie
dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
3.
Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje
podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty
kurierskie i telekomunikacyjne.
4.
W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej , lub gdy podstawę naliczenia prowizji stanowi
kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w
dniu pobrania należności.
5.
Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw
(Publikacja UCP nr 600) i i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami
zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać
zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.
6.
W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości
obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym.
7.
Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
8. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub
według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie
uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem BS w Tarnogrodzie.
9. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
10. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów . Odmienne postanowienia mogą
wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

1.

3

TAB.1
Rodzaj usługi (czynności)
Lp.
1.
2.

RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE
w złotych

Tryb pobierania

stawka

Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego.
Prowadzenie rachunkua) bieżącego

jednorazowo

25 zł

miesięcznie

12 zł
12 zł
0,20% min. 3,00 zł
max. 250 zł.
0,30%
min. 3,00 zł
max. 250 zł

b) pomocniczego

miesięcznie

3.

Wpłata gotówkowa na rachunek: bieżący i pomocniczy

od transakcji

4.

Wypłata gotówkowa:((1)

od transakcji

5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
6
6.1
6.1.1
6.1.2
7
7.1
8
8.1
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1

Polecenie przelewu
Polecenie przelewu wewnętrznego
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu ( w systemie ELIXIR))(2)
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu w systemie SORBNET
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej
Polecenie przelewu SEPA
w placówce Banku
do banków krajowych
do banków zagranicznych
Polecenie przelewu TARGET/ SWIFT w EUR w ramach EOG
w placówce Banku
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) Polecenie wypłaty
w placówce Banku
Realizacja przelewu walutowego otrzymanego
z banków krajowych
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR
z banków zagranicznych spoza EOG
Dodatkowe opłaty
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek klienta (opłata pobierana ze zwracanej kwoty)

od transakcji

10.2

Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające

od transakcji

10.3
10.4
10.5

Realizacja przelewu w trybie niestandardowym (pilnym) dostępna w EUR,USD,GBP,PLN
Realizacja przelewu z opcją kosztową OUR

od transakcji
od transakcji

10.6

Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanej w innej walucie niż waluta
rachunku
Zlecenie stałe:
na rachunek wewnętrzny Banku,
na rachunek w innym banku krajowym
złożenie/ modyfikacja zlecenia stałego
Polecenie zapłaty :
Założenie, odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty
Czeki krajowe:
a) wydanie czeków –
b) potwierdzenie czeku – za jeden czek,
c) inkaso czeku,
d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.
Likwidacja rachunku
Wyciąg z konta bankowego:
miesięczny
wyciąg dzienny/ tygodniowy / historyczny wysyłany pocztą
Sporządzenie kopi wyciągu/dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu za
dokument

11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
13
13.1
13.2
13.3
13.4
14
15
15.1
15.2
16

Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na zlecenia klienta

za przelew

1,50 zł
0 zł

za przelew

4 zł
1,70 zł

za przelew

30 zł
25 zł

za przelew

20 zł
4 zł

za przelew

30 zł

za przelew

30 zł

za przelew

15 zł
0 zł
25 zł
25 zł

za zlecenie

0,15% min .20 zł
max.100 zł
100 zł+ koszty
banków trzecich
120 zł
100 zł
100 zł+ koszty
banków trzecich
5 zł

za zlecenie

jednorazowo
za zlecenie
jednorazowo

0 zł
2,50 zł
3 zł
2,50 zł
3 zł

za 1 czek
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

1 zł
10 zł
50 zł
50 zł
0 zł

za wyciąg
za wyciąg

0 zł
15 zł

za dokument

5 zł

za zlecenie
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Bankowość Internetowa

TAB.5

18
19

KARTY PŁATNICZE
Inne czynności

TAB.6
TAB.7

4

20
21

Rodzaj usługi (czynności)
Pakiet 25 SMS informacyjnych o wpływach /obciążeniach rachunku (dotyczy rachunków
nie posiadających bankowości internetowej) (3,:
Za każdy SMS po przekroczeniu pakietu

miesięcznie

4 zł

za SMS

0,18 zł

*
1.

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować do godz.12:00, co najmniej 1 dzień roboczy przed
dokonaniem wypłaty, powyżej 40 000 zł min.2 dni , powyżej 100 000 zł min 3 dni robocze. Od nieawizowanych wypłat pobiera się
dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 20 zł od kwoty przewyższającej odpowiednio 20 000zl,40 000zł.i 100 000zł.
W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż
20 zł kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku.

2.

Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł
.realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w
systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia.
Pakiet 25 SMS bez opłat -promocja do 31.12.2020r

3.

TAB.2
Rodzaj usługi (czynności)
Lp.
1
2
3.
4.
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
6
6.1
6.1.1
6.1.2
7
7.1
8
8.1
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11
11.1

RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKÓW
w złotych
Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego.
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówkowa

jednorazowo
miesięcznie

Wypłata gotówkowa:)

Podstawowy
AGR

Pakiet INT

0 zł
5 zł

0 zł
8 zł

od transakcji

0 zł

0 zł

od transakcji

0,30%
min. 3,00 zł
max. 250 zł

0,30%
min. 3,00 zł
max. 250 zł

Polecenie przelewu
Polecenie przelewu wewnętrznego
w placówce Banku
1,50 zł
za przelew
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
nd
Polecenie przelewu ( w systemie ELIXIR))(31)
w placówce Banku
4 zł
za przelew
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
nd
Polecenie przelewu w systemie SORBNET
w placówce Banku
30 zł
za przelew
w systemie bankowości internetowej
nd
Polecenie przelewu SEPA
w placówce Banku
do banków krajowych
20 zł
za przelew
do banków zagranicznych
4 zł
Polecenie przelewu TARGET/ SWIFT w EUR w ramach EOG
w placówce Banku
za przelew
30 zł
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) Polecenie wypłaty
w placówce Banku
za przelew
30 zł
Realizacja przelewu walutowego otrzymanego
z banków krajowych
15 zł
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR
0 zł
za przelew
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR
25 zł
z banków zagranicznych spoza EOG
25 zł
Dodatkowe opłaty
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek klienta (opłata pobierana
0,15% min .20 zł
od transakcji
ze zwracanej kwoty)
max.100 zł
100 zł+ koszty
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające
od transakcji
banków trzecich
Realizacja przelewu w trybie niestandardowym (pilnym) dostępna w
od transakcji
120 zł
EUR,USD,GBP,PLN
Realizacja przelewu z opcją kosztową OUR
od transakcji
100 zł
Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego polecenia przelewu,
100 zł+ koszty
za zlecenie
wykonane na zlecenia klienta
banków trzecich
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanej w innej
za zlecenie
5 zł
walucie niż waluta rachunku
Zlecenie stałe:
na rachunek wewnętrzny Banku
za zlecenie
0 zł

5

1,50 zł
0 zł
4 zł
1,70 zł
30 zł
25 zł

20 zł
4 zł
30 zł
30 zł
15 zł
0 zł
25 zł
25 zł
0,15% min .20 zł
max.100 zł
100 zł+ koszty
banków trzecich
120 zł
100 zł
100 zł+ koszty
banków trzecich
5 zł
0 zł

Rodzaj usługi (czynności)
na rachunek w innym banku krajowym
złożenie/ modyfikacja zlecenia stałego
jednorazowo
Polecenie zapłaty
za zlecenie
Założenie, odwołanie lub aktualizacja w systemie OGNIVO
jednorazowo
Likwidacja rachunku
jednorazowo
Wyciąg z konta bankowego:
miesięczny
za wyciąg
wyciąg dzienny/ tygodniowy / historyczny wysyłany pocztą
za wyciąg
Sporządzenie kopi wyciągu/dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji
za dokument
przekazu za dokument
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
KARTY PŁATNICZE
Inne czynności
miesięczny
Usługa SMS (pakiet 25 SMS )5,:
abonament
za każdy SMS po przekroczeniu pakietu
za SMS

11.2
11.3
12
12.1
14
15
15.1
15.2
16

1)

2,50 zł
3 zł
2,50 zł
5 zł
0 zł

2,50 zł
3 zł
2,50 zł
5 zł
0 zł

0 zł
15 zł

0 zł
15 zł

5 zł

5 zł

nd
TAB.6
TAB.7

TAB.5
TAB.6
TAB.7

4 zł

0 zł

0,18 zł

0,18 zł

W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59a ust.4 (od dnia rozwiązania rachunku do chwili wypłaty
środków osobie posiadającej do nich tytuł prawny).

2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować do godz.12:00, co najmniej 1 dzień

4.

5.

roboczy przed dokonaniem wypłaty, powyżej 40 000 zł min.2 dni , powyżej 100 000 zł min 3 dni robocze. Od
nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 20 zł od kwoty
przewyższającej odpowiednio 20 000zl,40 000zł.i 100 000zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 20 zł kwoty awizowanej. Realizacja
nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku.;
Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł
.realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w
systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia.
Pakiet 25 SMS bez opłat – w promocji do 31.12.2020r

TAB. 3
Lp.

RACHUNKI ROZLICZENIOWE INNYCH JEDNOSTEK NIEFINANSOWYCH
Tryb pobierania

1.
2.
2.1

Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego.
Prowadzenie rachunku- bieżącego i pomocniczego
Prowadzenie rachunku dla OSP

3.

Wpłata gotówkowa na rachunek: bieżący i pomocniczy

od wpłaty

4.

Wypłata gotówkowa:,,1)

od wypłaty

5..
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.4
5.4.1
5.4.1.1
5.4.1.2
5.5
5.5.1
5.6

jednorazowo
miesięcznie
miesięcznie

Polecenie przelewu
Polecenie przelewu wewnętrznego
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu ( w systemie ELIXIR))
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu w systemie SORBNET
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej
Polecenie przelewu SEPA
w placówce Banku
do banków krajowych
do banków zagranicznych
Polecenie przelewu TARGET/ SWIFT w EUR w ramach EOG
w placówce Banku
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) Polecenie
wypłaty

6

Pozostałe organizacje i
OSP
Wspólnoty
Mieszkaniowe
25 zł
12 zł
0 zł
0,20% min. 3,00 zł
max. 250 zł.
0,30% min. 3,00 zł
max. 250 zł

za przelew

1,50 zł
0 zł

za przelew

4 zł
1,70 zł

za przelew

30 zł
25 zł

za przelew

20 zł
4 zł

za przelew

30 zł

w placówce Banku
Realizacja przelewu walutowego otrzymanego
z banków krajowych
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR
z banków zagranicznych spoza EOG
Dodatkowe opłaty
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek klienta (opłata pobierana ze zwracanej
kwoty)

5.6.1
5.7
5.7,1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
6
6.1

Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające

6.2

6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
11
11.1
11.2

wyciąg dzienny/ tygodniowy / historyczny wysyłany pocztą (na życzenie klienta)
sporządzenie kopi wyciągu/dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu (na
życzenie klienta)- za dokument

11.3

Bankowość internetowa
Inne czynności
Usługa SMS (pakiet 25 SMS )2,:

12
13
14
14.1

30 zł

za przelew

15 zł
0 zł
25 zł
25 zł

od transakcji
od transakcji

Realizacja przelewu w trybie niestandardowym (pilnym) dostępna w
EUR,USD,GBP,PLN
Realizacja przelewu z opcją kosztową OUR
Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na
zlecenia klienta
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanej w innej walucie niż
waluta rachunku
Zlecenie stałe:
na rachunek wewnętrzny Banku,
na rachunek w innym banku krajowym
złożenie/ modyfikacja zlecenia stałego
Polecenie zapłaty
Założenie, odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty za pośrednictwem witryny
OGNIVO
Czeki krajowe:
a) wydanie czeków
b) potwierdzenie czeku
c) inkaso czeku,
d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.
Likwidacja rachunku
Wyciąg z konta bankowego:
miesięczny

6.3

za przelew

za SMS poza pakietem

0,15% min .20 zł
max.100 zł
100 zł+ koszty
banków trzecich

od transakcji

120 zł

od transakcji

100 zł
100 zł+ koszty
banków trzecich

za zlecenie
za zlecenie

5 zł

za przelew
za przelew
za zlecenie
za przelew

0 zł
2,50 zł
3 zł
2,50 zł

za zlecenie

5 zł

za czek
za czek
za zlecenie
za zlecenie
jednorazowo

1 zł
10 zł
40 zł
50 zł
0 zł

za wyciąg
za wyciąg

0 zł
15 zł

za dokument

5 zł

miesięcznie

TAB .5
TAB.7
3 zł

za SMS

0,18 zł

1. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować do godz.12:00, co najmniej 1 dzień

roboczy przed dokonaniem wypłaty, powyżej 40 000 zł min.2 dni , powyżej 100 000 zł min 3 dni robocze. Od
nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 20 zł od kwoty
przewyższającej odpowiednio 20 000zl,40 000zł.i 100 000zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 20 zł kwoty awizowanej. Realizacja
nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku.;
Pakiet 25 SMS bez opłat – w promocji do 31.12.2020r

2.
TAB.4

Rodzaj usług (czynności)
Lp.

RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH

1.
2.
3.
4.
5.2..
5.3..
6.
7.
7.1
7.2

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty na rachunek lokaty
Wypłata gotówkowa,1,)
Likwidacja lokaty
wypłata gotówkowa/przelew wewnętrzny
Przelew ELIXIR
Wyciągi
a) miesięczny
b) wyciąg dzienny/tygodniowy/historyczny

1.

jednorazowo
jednorazowo
od wpłaty
od wypłaty

stawka
obowiązująca
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

jednorazowo
za przelew

0 zł
4 zł

za wyciąg
za wyciąg

0 zł
15 zł

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować do godz.12:00, co najmniej 1 dzień
roboczy przed dokonaniem wypłaty, powyżej 40 000 zł min.2 dni , powyżej 100 000 zł min 3 dni robocze. Od
7

nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 20 zł od kwoty
przewyższającej odpowiednio 20 000zl,40 000zł.i 100 000zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 20 zł kwoty awizowanej. Realizacja
nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku.;

TAB.5
Rodzaj czynności (usługi)

Bankowość Internetowa I Bank
1

Tryb
I-Bank
I-Bank
pobierania
korporacyjny e-Biznes
jednorazowo
50 zł
0 zł
jednorazowo
50 zł
0 zł

2

Instalacja systemu u klienta
Aktywacja usługi Bankowości Internetowej I-Bank

3

Obsługa systemu -I-Bank

miesięcznie

50 zł

0 zł

4

Wydanie certyfikatu
na wskazany nr telefonu komórkowego
na pendrive

jednorazowo
jednorazowo

20 zł
20 zł

20 zł
20 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

70 zł
20 zł

70 zł
20 zł

za SMS

0,18 zł

4.1
4.2
4.3
5
6
7
8

na kluczu sprzętowym
Odnowienie certyfikatu (po 2 latach)
Zmiana sposobu autoryzacji (w tym zmiana nr telefonu)
Kody autoryzacyjne SMS ( w tym pakiet 25 SMS bez opłat) opłata pobierana zbiorczo
po przekroczeniu pakietu na koniec miesiąca (1)
Rezygnacja z usługi:do systemu przed upływem roku przy używaniu pendrive

20 zł

jednorazowo

0,18 zł
30 zł

1) Pakiet 25 SMS bez opłat- promocja do 31.12.2020r

TAB.6
LP.
1
2
3
3,1
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5
7..6
7.7
8
9
10
11

Rodzaj czynności (usługi).
Karty płatnicze VISA BUSINESS DEBETOWA
Wydanie nowej karty
Wznowienie karty
Obsługa karty debetowej
Obsługa karty debetowej -rachunek rolniczy
Wydanie duplikatu karty i nowej w miejsce utraconej
Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym
Transakcje bezgotówkowe
Wypłaty gotówkowe
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych
zgodnie z zawartymi umowami 1)
w innych bankomatach krajowych
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż
EUR oraz poza EOG
w punktach akceptujących kartę w kraju
w punktach akceptujących kartę za granicą
w placówkach poczty polskiej
Awaryjna wypłata gotówki za granicą
po utracie karty
Sprawdzenie salda w bankomacie
Zmiana danych użytkownika karty
Rozpatrzenie reklamacji
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Tryb pobierania
jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie
miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo
od transakcji

Stawka
0 zł
20 zł
10 zł
4 zł
30 zł
30 zł
0 zł

od transakcji

0 zł

od transakcji

.5 zł

od transakcji

5 zł

od transakcji

2%, min. 10 z

od transakcji
od transakcji
od transakcji

2% min.10 zł
2% min.10 zł
2% min.10 zł

od transakcji

1 000 zł

od transakcji
jednorazowo
jednorazowo

2 zł
10 zł
0 zł

Rodzaj czynności (usługi).
Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia Umowy
przez Bank
Zmiana limitów na karcie w placówce Banku
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
Realizacja transakcji Cash back
Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika

12
13
14
15
16

jednorazowo

25 zł

jednorazowo
jednorazowo
od transakcji
jednorazowo

10 zł
5 zł
2 zł
10 zł

1) Lista bankomatów dostępna w placówce Banku i na stronie internetowej Banku.

TAB.7
Lp.
1.
2.

3.
4.
4.1
4.2
5.
6.

Rodzaj usług (czynności)
POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW
Sporządzenie kopi dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu

Ustanowienie/ modyfikacja /odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
uwaga: opłaty nie pobiera się , jeżeli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy
rachunku.
Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku.
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:
z BS w Tarnogrodzie
z innymi bankami.
Potwierdzenie wykonania blokady środków.
Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku -telefonicznie na hasło -miesięcznie

Stawka obowiązująca
5 zł
10,00zł
0 zł
0 zł
100 zł
30 zł
5 zł

Uwaga:opłata niezależna od ilości i rodzajów prowadzonych rachunków.

7.

Zmiana warunków umowy o prowadzenie rachunku

30 zł

8.

Przyjecie zapytania o prowadzonych rachunkach własnych w bankach

20 zł

9.

Przyjęcie zapytania od osoby uprawnionej (np. spadkobiercy ) o rachunkach zmarłego w
bankach

20 zł

10.

Zmiana karty wzorów podpisu

20 zł

11.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obrotach
/opinii/itp.1)

11.1

Wydanie zaświadczenia dla rolników potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość

40 zł

salda/obroty/itp.1)

20 zł

11.2

Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku (wydruk z defBank)

0 zł

12.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu

12.1

- przekazanie jednorazowo całości kwoty

12.2

-przekazywanie

13,
14.

30 zł

kwoty ratami w miarę napływu środków na rachunek
/od każdego przelewu/

15 zł
30 zł

Zmiana rodzaju rachunku

10 zł

Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju rachunku

1) Usługa podlega opodatkowaniem podatkiem VAT od towarów i usług o obowiązującą stawkę
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TAB.8
Rodzaj usług (czynności)
CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM
Inkaso czeków
Uwaga: Opłata pobierana jest od Podawcy czeku w chwili jego złożenia.
Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku
osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku
własną opłatę
Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy
czeku

Lp.
1.

2.

Stawka obowiązująca
50 zł

35,00 zł + koszty rzeczywiste

TAB.9
Rodzaj usług (czynności)
Stawka obowiązująca

Lp.

INKASO DOKUMENTY FINANSOWE

1.

Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za zapłatę
Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego
weksla
Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za akcept
weksla lub weksel własny płatnika, jego poręczenie lub gwarancję
Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego
weksla
Oddanie weksla do protestu

2.

3.

50 zł + koszty rzeczywiste przesyłki
kurierskiej
50 zł + koszty rzeczywiste przesyłki
kurierskiej

koszty notarialne

1

TAB.10
Rodzaj usług (czynności)
Lp.
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
.2.

KREDYTY ZŁOTOWE

Stawka obowiązująca

Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego:
a) kredyty na działalność rolniczą: (obrotowe, płatnicze ,rewolwingowe w rachunku
bieżącym)
- kwota kredytu do 5.000,- zł
- kwota kredytu powyżej 5.000 zł
- kwota kredytu powyżej 100.000zł
b) kredyty na działalność rolniczą- inwestycyjne
c) kredyty na działalność gospodarczą :
Prowizja za udzielenie i wykorzystanie kredytów:

30 zł
50 zł
100 zł
0,10% min. 50 zł
0,10%min.100 zł

2.1

a) kredyty na działalność gospodarczą
z wyłączeniem kredytów określonych w lit.c)

od 1,00% do 3,00%

2.2

b) kredyty na działalność rolniczą
z wyłączeniem kredytów określonych w lit.c)

od 1,00% do 3,00%

3.

c) kredyty płatnicze
Prowizja od zaangażowania kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR do
oprocentowania na poziomie 1% kwoty kredytu na koniec 31grudnia każdego roku nie
mniej niż 50 zł, płatne do 15 stycznia kolejnego roku, nie pobieranej w roku, w którym
nastąpi uruchomienie kredytu.
Prowizja za administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania :
(prowizja naliczana jest od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego
i płatna w terminie spłaty raty kredytu -odsetkowej i/lub kapitałowej i dotyczy umów
kredytowych zawartych po dniu01.10.2014r do dnia 31.12.2014r kwartalnie 0,25%)
Prowizja za rozpatrzenie wniosku oraz udzielenie preferencyjnych kredytów z dopłatami
ARiMR do oprocentowania i częściową spłata przez ARiMR kapitału (naliczana od kwoty
kredytu)
Opłata za czynności związane ze zmianą spłaty kredytów (rozpatrzenie wniosku):

3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
5.3

- dla rolników
- pozostałych podmiotów
Opłata za prolongowanie terminu spłaty kredytu
Za czynności związane z obsługą kredytów:
a/ za wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia,,1)
b/ wydanie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS, ,
c/ wydanie odpisu umowy kredytowej,,1)

2.3
2.4

2.5

2.6
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0,50%
Dotyczy kredytów udzielonych po
17.09.2012r do dnia 31.12.2014r

Kwartalnie
0,25%
1,85%

50 zł
100 zł
1% od kwoty prolongowanej
30 zł
50 zł
50 zł

d/ wydanie zezwolenia na wykreślenie zastawu pojazdu,
e/ wysłanie upomnienia o spłatę należności – od każdego upomnienia,
f/ za wydanie oceny sytuacji finansowo- ekonomicznej /zdolności kredytowej/ na wniosek
klienta,,1)
6
Za udzielenie przez Bank gwarancji /poręczenia:
6.1
a/ bez regwarancji banku krajowego
- za każdy rozpoczęty okres 3- miesięczny
6.2
b/ z regwarancją banku krajowego
- za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny
7
Za wykonanie następujących czynności:
a/ przedłużenie terminu ważności gwarancji, poręczenia
7.1
- za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny
b/ podwyższenie kwoty gwarancji , poręczenia
7.2
- od kwoty podwyższenia za każdy kolejny okres 3 -miesięczny
8
Wystawienie przyrzeczenia /promesy/ udzielenia gwarancji, poręczenia kredytu:
9
Wyrażenie zgody na zawieszenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do kredytobiorcy
i poręczyciela ( od kredytobiorcy i każdego z poręczycieli):
Za niewykorzystanie przyznanego limitu kredytu na działalność gospodarczą
10
w rachunku bieżącym:
11
Za inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta,
12
Za czynności związane z windykacją w siedzibie klienta Banku
1) Usługa podlega podatkowi VAT od towarów i usług.
5.4
5.5
5.6

50 zł
15 zł
50 zł
do 2,50% kwoty gwarancji
poręczenia
do 2,00%

do 2,50%
do 2,50%
do 0,50% kwoty
50 zł
0,40% stopy
oprocentowania kredytu
od 30 zł
50 z

TAB.11
Wycofany z oferty z dn.31.07.2018r
Rodzaj usług (czynności)
Lp.

Rolniczy
podstawowy
RBR

RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY ROLNIKÓW (1)
1
2
3
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.5.1
4.6
4.6.1
4.7
4.7.1
4.7.2
.4.7.3
4.7.4
5

miesięcznie

Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówkowa na rachunek własny
Wypłata gotówkowa,3,

Polecenie przelewu
Polecenie przelewu wewnętrznego
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu ( w systemie ELIXIR) (2))
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu w systemie SORBNET
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej
Polecenie przelewu SEPA
w placówce Banku
do banków krajowych
do banków zagranicznych
Polecenie przelewu TARGET/ SWIFT w EUR w ramach EOG
w placówce Banku
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) Polecenie wypłaty
w placówce Banku
Realizacja przelewu walutowego otrzymanego
z banków krajowych
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR
z banków zagranicznych spoza EOG
Dodatkowe opłaty

od wpłaty

0 zł

od wypłaty

0,30%
min. 3,00 zł
max. 250 zł

za przelew

1,50 zł
0 zł

za przelew

4 zł
0,80 zł

za przelew

30 zł
25 zł

za przelew

20 zł
4 zł

za przelew

30 zł

za przelew

30 zł

za przelew

15 zł
0 zł
25 zł
25 zł

5.1

Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek klienta (opłata pobierana ze zwracanej kwoty)

od transakcji

5.2

Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające

od transakcji

5.3
5.4

Realizacja przelewu w trybie niestandardowym (pilnym) dostępna w EUR,USD,GBP,PLN
Realizacja przelewu z opcją kosztową OUR

od transakcji
od transakcji

5.5

Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na zlecenia klienta
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5 zł

za zlecenie

0,15% min .20 zł
max.100 zł
100 zł+ koszty
banków trzecich
120 zł
100 zł
100 zł+ koszty
banków trzecich

5.6
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
8
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1

Rodzaj usług (czynności)
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanej w innej walucie niż waluta
rachunku
Zlecenie stałe:
na rachunek wewnętrzny Banku
na rachunek w innym banku krajowym
złożenie / odwołanie/modyfikacja zlecenia stałego
Polecenie zapłaty z rachunku dłużnika:
Założenie, odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty
Likwidacja rachunku
Wyciąg z konta bankowego:
miesięczny ,
wyciąg dzienny/ tygodniowy / historyczny wysyłany pocztą
sporządzenie kopi wyciągu/dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu

Abonament za korzystanie z systemu -iBank

Odnowienie certyfikatu (po 2 latach)

10.4

Zmiana sposobu autoryzacji (w tym zmiana nr telefonu)

10.5

Kody autoryzacyjne SMS-( w tym pakiet 25 SMS bez opłat) opłata pobierana po przekroczeniu
pakietu

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

5 zł

za zlecenie
za zlecenie
za zlecenie
za przelew
za zlecenie
jednorazowo

0 zł
2.50 zł
3 zł
2,50 zł
5 zł
0 zł

za wyciąg
za wyciąg
za dokument

0 zł
15 zł
5 zł

miesięcznie

5 zł

jednorazowo

20 zł

jednorazowo

20 zł

za
odnowienie
jednorazowo

10 zł

za SMS

0,18 zł

jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo

0 zł
20 zł
4 zł
30 zł
30 zł

od transakcji

0 zł

od transakcji

0 zł

od transakcji

5 zł

od transakcji

5 zł

od transakcji

2% min.10 zł

od transakcji
od transakcji
od transakcji

2% min.10 zł
2% min.10 zł
2% min.10 zł

od transakcji

1000 zł

od transakcji
od zmiany
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
od transakcji
jednorazowo

2 zł
10 zł
0 zł
25 zł
10 zł
5 zł
2 zł
10 zł

miesięcznie

4 zł

za SMS

0,18 zł

Bankowość internetowa

10.2 Wydanie certyfikatu
10.2.1 na wskazany nr telefonu komórkowego
10.2.2 na pendrive
10.3

za zlecenie

KARTY PŁATNICZE VISA BISNES
Wydanie nowej karty
Wznowienie karty
Opłata za użytkowanie kart
Wydanie duplikatu karty i nowej w miejsce utraconej
Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym

Krajowe i zagraniczne ,w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych

Wypłaty gotówkowe
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych
11.7.1
oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 6)
11.7.2 w innych bankomatach krajowych

20 zł

11.7

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
11.7.3
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
11.7.4
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG
11.7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju
11.7.6
11.7.7
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

w punktach akceptujących kartę za granicą
w placówkach poczty polskiej
Awaryjna wypłata gotówki za granicą
po utracie karty
Sprawdzenie salda w bankomacie
Zmiana danych użytkownika karty
Rozpatrzenie reklamacji
Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank
Zmiana limitów na karcie przez pracownika Banku
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
Cash back
Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika
Usługa SMS ( pakiet 25 SMS-ów) dotyczy rachunków nie posiadających bankowości internetowej
(3))

21.1

Za każdy SMS po przekroczeniu pakietu
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Rodzaj usług (czynności)

1. 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować do godz.12:00, co najmniej 1 dzień

2.

3.

roboczy przed dokonaniem wypłaty, powyżej 40 000 zł min.2 dni , powyżej 100 000 zł min 3 dni robocze. Od
nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 20 zł od kwoty
przewyższającej odpowiednio 20 000zl,40 000zł.i 100 000zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 20 zł kwoty awizowanej. Realizacja
nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku.;
Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł
.realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w
systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia.
Pakiet 25 SMS bez opłat – w promocji do 31.12.2020r
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