
1.

2. miesięcznie* 

3. naliczana od wpłacanej kwoty

4. naliczana od wypłacanej kwoty

5.

a)

b)

c)

d)

6.

a)

b)

7. za każde zawiadomienie

8. za każdą dyspozycję

9. za każdą dyspozycję

10.

a)

b)
od każdego sporządzonego 

wyciągu

c)

d)
od każdego sporządzonego 

wyciągu

11.

12.

13.

14. za każdą dyspozycję

15. za każdy blankiet

przelew do innego banku realizowany w systemie Express Elixir 10,00 zł

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE

ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

0,00 zł

na dzień 01.09.2017 r.

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania opłaty

 Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie

za każdy przelewdokonywane na rzecz Klientów posiadających rachunki w innych Bankach

przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET

0,00 zł

Wpłaty gotówkowe

0,00 zł

8,00 zł

0,00 zł

Otwarcie rachunku

Prowadzenie rachunku

4,00 zł

20,00 zł

ROR

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku  płatnika 

z tytułu ubezpieczenia wykupionego w BS Wschowa

Wypłaty gotówkowe

Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu)

0,00 zł

5,00 zł

Przelewy z rachunku złożone w placówce Banku

5,00 zł

9,00 zł

1,00 zł

dokonywane na rzecz Klientów posiadających rachunki w BS Wschowa

Wyciągi

miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale 

Banku

wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany częściej niż 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale 

Banku

z tytułu spłat kredytów w BS Wschowa

Zawiadomienie pisemne o braku środków na realizację zlecenia stałego

miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny

wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany częściej niż 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny

0,00 zł

Za likwidację rachunku

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty pobrane z góry są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (prowizji nie pobiera się, gdy 

pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia rachunku)

za każdą dyspozycjęZmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie

Zmiana pakietu rachunku

* opłata pobierana 20-go dnia każdego miesiąca

2,50 zł

za każdą dyspozycję

Wydanie blankietu czekowego 1,00 zł
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1.

2.

3.

a)

b)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

a)

b)

c)

11.
za każdy autoryzowany 

przelew

12. za każdą dyspozycję

Przelew do innego banku realizowany w systemie Express Elixir 5,00 zł

Przelewy/zlecenia stałe sporządzane w systemie Detalicznego Banku Internetowego "e-Konto"

0,00 zł

0,00 zł

ROR

dokonane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych Bankach

Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET

0,00 zł

1,00 zł

20,00 zł

 Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie

miesięcznie
Korzystanie z dostępu do systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-Konto"

II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Usługa SMS-SALDO 24H wysyłane po każdej zmianie salda 

Wydanie listy haseł jednorazowych TAN

wydanie duplikatu

Autoryzacja transakcji za pomocą SMS Kod

Wydanie duplikatu listy haseł jednorazowych TAN

Zablokowanie / odblokowanie do systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-Konto" 

wydanie pierwszego (dla Posiadacza i / lub Współposiadacza)

wydanie kolejnego

Tryb pobierania opłaty

10,00 zł

0,00 zł

6,00 zł

2,50 zł

dokonane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa

za każdy przelew

Udostępnienie systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-Konto"

za każdą dyspozycję

Wydanie identyfikatora i hasła (klucz dostępu) do Detalicznego Banku Internetowego "e-Konto"

0,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

0,20 zł

Powiadomnienie SMS o zalogowaniu się do Banku Internetowego 0,10 zł
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Tryb pobierania opłaty

1.

2.

a)

b)

c)

3.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

4.

a)

5.
za każdą osobę 

upoważnioną do wypłaty

6. za każdą dyspozycję

7. za każdą wypłatę

8.

a)

b)

9.

naliczana od kwoty 

powyżej wartości 

wymagającej awizowania

10. za każde zastrzeżenie

11.
naliczana od wymienianej 

kwoty

12. od każdego spadkobiercy

13.

a)

b)

         VIII. INNE OPŁATY I PROWIZJE OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w BS Wschowa (za wyjątkiem ROR i RO)

naliczana od wpłacanej 

kwoty

0,30% nie mniej niż 4,00 zł

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach

do kwoty 1.000,00 zł 5,00 zł

powyżej 1.000,00 zł 0,80%

Wpłata gotówkowa realizowana w systemie SORBNET 20,00 zł

Za sporządzenie odpisu / kopii

wyciągu z rachunku bankowego

za każdny dokument

10,00 zł

wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich 20,00 zł

jednego dowodu do wyciągu w tym wydanie potwierdzenia dokumentu sporządzonego przez Detaliczny Bank Internetowy 10,00 zł

jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich 15,00 zł

historii rachunku za rok bieżący 30,00 zł

25,00 zł

sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadanym rachunku celem przedłożenia w ARiMR 0,00 zł

historii rachunku za lata poprzednie - za każdy rok 35,00 zł

umowy rachunku bankowego 20,00 zł

Opłaty nie pobiera się w przypadku:

 - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek;

0,40% nie mniej niż 5,00 zł; powyżej 500,00 zł 0,40% nie mniej niż 20,00 zł

Realizacja dyspozycji spadkobierców 40,00 zł

Wypłata środków bez awizowania z rachunków prowadzonych w PLN i innych walutach* 0,2% nie mniej niż 200,00 zł

Przyjęcie Dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł

Opłata za wypłatę gotówki z rachunku "zlecenia do wypłaty" 0,15% nie mniej niż 4,00 zł nie więcej niż 200,00 zł

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunków prowadzonych w PLN i innych walutach w kwocie wymagającej awizowania ogłoszonej w komunikacie Banku

naliczana od kwoty do 

wypłaty

0,00 zł

w przypadku niepodjęcia gotówki 0,2% nie mniej niż 200,00 zł

 - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów.

Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczeń, opinii oraz innych pism związanych z obsługą produktów bankowych
za każdy dokument

Zarząd BS we Wschowie może ustalić indywidualne stawki opłat i prowizji inne niż określone w niniejszej Taryfie opłat i prowizji.

Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 20,00 zł

Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania

* Bank może odmówić wypłaty środków kiedy suma wypłat w danym dniu roboczym przekracza kwotę wymagającą awizowania.

w przypadku podjęcia gotówki

za każdą dyspozycję

wysyłka na adres korespondencyjny zbiorczej informacji o rachunkach

odbiór zbiorczej informacji o rachunkach w Placówce banku

20,00 zł 1

5,00 zł

0,00 zł

1  opłata powinna być powiększona o należny podatek VAT

Zmiana Dyspozycji  w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł

Opłata za wytworzenie i udostępnienie zbiorczej informacji o rachunkach z Centralnej Informacji prowadzonej przez KIR S.A.
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