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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

§1
Bank Spółdzielczy we Wschowie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą "Taryfą oplat i prowizji pobieranych przez
Bank Spóldzielczy we Wschowie za czynności bankowe dla ludności" , zwaną dalej taryfą.

2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
3. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
6.

Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w
ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.

7.

Opłaty roczne pobrane z góry od klientów są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przez upływem roku od pobrania opłaty lub usługa
została wycofana z oferty Banku.

8. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
9.

Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach
funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

10.

Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego we
Wschowie

11. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.
§2
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie należy rozumieć:
elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie lub Banku Spółdzielczego we Wschowie z posiadaczem na
1) odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na
podstawie odrębnej umowy;
2) kredyt w rachunku płatniczym - usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. O usługach płatniczych, zwana dalej "ustawą";
3)

obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy
użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;

4)

obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy
użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;

5)

polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi
prowadzonymi przez tego samego dostawcę;

6)

polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie
obcej;

7)

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);

8)

polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy
na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;

9) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
10) powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
11)

prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych
konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;

12)

SORBNET - system służący do dokonywania rozliczeń wysokokwotowych w kwocie 1 mln PLN lub wyższej. System może być wykorzystany do realizacji przelewów na niższe kwoty,
zgodnie z dyspozycją klienta;

13) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
14)

sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia
transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;

15)

indywidualne dane uwierzytelniające – zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank Spółdzielczy we Wschowie uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w
szczególności token, hasło SMS, karta chipowa, PIN do karty chipowej.

16)

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych
przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;

17)

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego
konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

18)

usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę
limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

19) wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek bankowy za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
20) wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku bankowego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
21) wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o
22)
rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;
zlecenie stałe – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na
23)
rachunek płatniczy odbiorcy.
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Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych
Konto
oszczędnościowe

Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWE

1.

Prowadzenie rachunku
płatniczego

2.

Wpłata gotówki

a)
b)

3.

4.

dokonywana na rachunek w
placówce BS Wschowa
dokonywana na rachunek w
urządzeniach samoobsługowych
BS Wschowa
Wypłata gotówki z rachunku
dokonywana w placówce BS
Wschowa

złożone w formie papierowej

b)

złożone za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej

5.

Polecenie przelewu

5.1

złożone w formie papierowej

a)

na rachunki prowadzone w
innych bankach niż BS Wschowa

b)

na rachunki prowadzone w
innych bankach niż BS Wschowa realizowanych w systemie
Express Elixir

5.2

a)

b)

naliczana od
wpłacanej kwoty

naliczana od
wypłacanej kwoty

bez opłat

19,90 zł/0,00 zł

bez opłat

ROR

M-Konto

Rachunek
Oszczędnościowy

0,00 zł

8,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

jedna wypłata w
miesiącu
kalendarzowym 0,00zł; każda
kolejna wypłata w
danym miesiącu
kaledarzowym 10,00zł

Konto Wygodne Konto Mobilne

0,00 zł

4

0,00 zł

bez opłat

bez opłat

0,00 zł

10,00 zł

za każdy przelew

0,00zł/5,00zł2

bez opłat

0,00 zł

10,00 zł

5 dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 5,00 zł 1

0,00zł/5,00zł2

10,00 zł

za każdy przelew

na rachunki prowadzone w
innych bankach niż BS Wschowa realizowanych w systemie
Express Elixir

6.
6.1

Złożenie dyspozycji zlecenia stałego

a)

za pośrednictwem bankowości
elektronicznej

3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

25,00 zł

5 dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 1,00 zł 1

na rachunki prowadzone w
innych bankach niż BS Wschowa

0,00 zł

0,00 zł

za każdy przelew

5,00 zł

25,00 zł

za każdą
dyspozycję

0,00 zł

b)

w placówce BS Wschowa

6.2

Realizacja dyspozycji złożonej w placówce BS
Wschowa

a)

na rachunek w tym samym
banku

b)

na rachunek w innym banku

c)

z tytułu spłat kredytów w BS
Wschowa

0,00 zł

d)

z tytułu ubezpieczenia
wykupionego w BS Wschowa

0,00 zł

za każdą
dyspozycję

jeden przelew w
miesiącu
kalendarzowym 0,00 zł; każdy
kolejny przelew w
danym miesiącu
kalendarzowym 5,00 zł

3,00 zł

0,00 zł

bez opłat

na rachunki prowadzone w
innych bankach niż BS Wschowa realizowanych w systemie
SORBNET3
złożone za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej

na rachunki prowadzone w
innych bankach niż BS Wschowa realizowanych w systemie
SORBNET 3
Zlecenie stałe

c)

miesięcznie*

Podstawowy
Rachunek
Płatniczy

Polecenie przelewu wewnętrznego

a)

c)

Tryb pobierania
opłaty

1,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

5 dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 2,50 zł 1

0,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

5 dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 4,00 zł 1

0,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

1,00 zł
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Konto
oszczędnościowe

Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWE

a)

na rachunki prowadzone w BS
Wschowa

b)

na rachunki prowadzone w
innych bankach niż BS Wschowa

c)

z tytułu spłat kredytów w BS
Wschowa

0,00 zł

d)

z tytułu ubezpieczenia
wykupionego w BS Wschowa

0,00 zł

za każda
dyspozycję

b)

w placówce BS Wschowa

7.

Zawiadomienie pisemne o
braku środków na realizację
zlecenia stałego

8.

Polecenie zapłaty

a)

realizacja polecenia zapłaty z
rachunku płatnika

za każdą
dyspozycję

9.

Odmowa wykonania
polecenia zapłaty z tytułu
braku środków na rachunku
płatnika

za każdą
dyspozycję

c)

d)

5 dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 1,00 zł 1

0,00 zł

za każde
zawiadomienie

0,00 zł

9,00 zł

5 dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 1,00 zł 1

1,00 zł

0,00 zł

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
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

5,00 zł
od każdego
sporządzonego
wyciągu
0,00 zł

10,00 zł

za każdą
dyspozycję (opłaty
nie pobiera się gdy
pełnomocnictwo
udzielone jest w
dniu otwarcia
rachunku lub
przekształcenia ROR
M-Konto po
ukończeniu przez
posiadacza 18 roku
życia)

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

12.

Zmiana rachunku wspólnego
na indywidualny i odwrotnie

za każdą
dyspozycję

20,00 zł

Zmiana pakietu rachunku

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

15.

0,00 zł

4,00 zł

Ustanowienie albo zmiana
pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem

14.

1,00 zł

Rachunek
Oszczędnościowy

0,00 zł

za każda
dyspozycję

11.

13.

M-Konto

Modyfikacja dyspozycji zlecenia stałego
za pośrednictwem bankowości
elektronicznej

b)

ROR

0,00 zł

a)

a)

3

Konto Wygodne Konto Mobilne

Realizacja dyspozycji złożonej za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej

10.

2

Podstawowy
Rachunek
Płatniczy

6.3

6.4

1

Tryb pobierania
opłaty

Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczej ( historia
obrotów na rachunku - na
wniosek klienta )
Wydanie blankietu
czekowego

za każdy rozpoczęty
miesiąc

10,00 zł

za każdy blankiet

1,00 zł

do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się czynności, o których mowa w pkt. 5.1 lit.b, pkt.5.2 lit.a, pkt.6.1, pkt.6.2 lit.b, pkt.8 lit.a oraz
5 pierwszych przelewów w miesiącu kalendarzowym 0,00zł / pozostałe 5,00zł
Przelew kwoty 1 mln PLN lub wyższej obligatoryjnie realizowany jest w systemie SORBNET

4

0,00 zł - Promocja dla obywateli Ukrainy dla rachunków założonych w okresie 10.03.2022 r. - 31.03.2023 r.
Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia założenia rachunku.
* opłata pobierana 20-go dnia każdego miesiąca.
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.
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Rozdział 2. Instrumenty płatnicze
I. KARTY PŁATNICZE

Tryb pobierania
opłaty

Mastercard
Podstawowy
Rachunek Płatniczy

Rodzaj karty

VISA/Mastercard
/Mastercard Unia
Leszno*

Mastercard/ VISA
"młodzieżowa"

debetowa z funkcją zbliżeniową

VISA /
Mastercard

Mastercard

Mastercard

kredytowa

przedpłacona z
funkcją zbliżeniową

karta walutowa z
funkcją zbliżeniową

1. Wydanie pierwszej karty płatniczej
a)

dla posiadacza lub współposiadacza
rachunku

b) dla osoby wskazanej
c)

za każdą kartę

bez opłat

0,00 zł

30,00 zł

30,00 zł/0,00 zł7

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

wydanie karty kredytowej głównej lub
dołączonej

0,00 zł

2. Wydanie nowej karty płatniczej:
a)

w miejsce utraconej lub duplikatu w
przypadku uszkodzenia

wymiana karty (np. na inny wizerunek) na
b)
wniosek klienta

za każdą kartę

bez opłat

25,00 zł/0,00 zł7

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł / 15,00zł Mastercard Unia
Leszno/ z logo BS

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

6

20,00 zł
20,00 zł

3. Zasilenie rachunku karty

0,00 zł

Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na
4.
rachunek karty

30,00 zł
ROR 4,00 zł
Konto Wygodne 0,00zł

5. Obsługa karty płatniczej

miesięcznie z góry za
każdy miesiąc
ważności karty z
wyłaczeniem kart do
Konta Moblinego dla
których opłata jest
pobierana po
zakończeniu miesiąca
kalendarzowego oraz
walutowych i
kredytowych dla
których opłata
pobierana jest
rocznie z góry za
każdy rok ważności
karty

bez opłat

Konto Mobilne:
powyżej 18 roku
życia 0,00zł w
przypadku dokonania
minimum 5 transakcji 13-18 rok życia 0,00
zł w przypadku
bezgotówkowych kartą
dokonania minimum
w miesiącu
1 transakcji
kalendarzowym, w
przeciwnym wypadku bezgotówkowej kartą
w miesiącu
6,00zł
kalendarzowym, w
powyżej 25 roku
przeciwnym
życia - 0,00zł przy
wypadku 2,00zł
rozliczeniu operacji
bezgotówkowych w
miesiącu
kalendarzowym na
łączną kwotę min
1000,00 zł w
przeciwnym wypadku
6,00zł

50,00 zł1

25,00 zł

4

20,00 zł opłata
roczna

6. Wypłata gotówki
a)

w bankomatach SGB oraz BPS S.A i
zrzeszonych banków spółdzielczych

bez opłat

0,00 zł

0,00 zł

3% min 10,00zł

0,00 zł

0,00 zł

b)

w kasach banków SGB ( przy użyciu
terminala POS)2

bez opłat

5,00 zł/0,00 zł7

5,00 zł

3% min 10,00zł

5,00 zł

1 EUR; 1 USD; 1 GBP

c)

w bankomatach w kraju innych, niż
wskazane w lit.a

5 rozliczonych wypłat
w miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
3,00 zł

3% min 5,00zł
/0,00 zł7

3% min 5,00zł

3% min 10,00zł

3,00 zł

1,50 EUR; 2 USD; 1
GBP

d)

w kasach innych banków, niż wskazane w
lit.b (przy użyciu terminala POS)2

bez opłat

3% min 10,00zł/0,00
zł7

3% min 10,00zł

3% min 10,00zł

3% min 10,00zł

e)

w bankomatach za granicą (poza
terytorium państw członkowskich EOG) 3

nie dotyczy

3% min 10,00zł/0,00
zł7

3% min.10,00 zł

3% min 10,00zł

3% min. 4,50 zł

7.

Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych (na terytorium
innego państwa członkowskiego EOG)

naliczana od
wypłacanej kwoty

0,00 zł

3% min 5,00zł
/0,00 zł7

3% min 5,00zł

3% min 10,00zł

3,00 zł

8.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash
back

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,50 zł

1,50 zł/0,00 zł7

1,50 zł

za każdy numer PIN

0,00 zł

8,00 zł/0,00 zł7

4,50 zł

4,50 zł/0,00 zł7

4,50 zł

1 EUR; 1 USD; 1 GBP

7,00 zł

7,00 zł/0,00 zł7

7,00 zł

1,50 EUR; 2 USD; 1
GBP

9. Wydanie nowego numeru PIN

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji,
naliczana od
wypłacanej kwoty

3% min. odpowiednio
1,50 EUR; 2 USD; 1
GBP
3% min. odpowiednio
1,50 EUR; 2 USD; 1
GBP
1,50 EUR; 2 USD; 1
GBP

0,50 EUR; 0,50 USD;
0,50 GBP
8,00 zł

10. Zmiana PIN:
a) w bankomatach banków SGB
w bankomatach innych, niż wskazane w
b)
lit.a

za każdą zmianę

0,00 zł

c) w aplikacji mobilnej
11.

a) banków SGB
b) innych, niż wskazane w lit.a
12.

0,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w
bankomatach

Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych

Przesłanie ponownego zestawienia
13. transakcji płatniczych na życzenie
klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub
14. numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych)

0,00 zł

0,25 EUR; 0,30 USD;
0,20 GBP

1,00 zł

1 EUR; 1 USD; 1 GBP

2,58 zł

2,58 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł/0,00 zł

7

1,00 zł

1,00 zł

2,58 zł

2,58 zł/0,00 zł7

2,58 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

5,00 zł/0,00 zł7

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł/0,00 zł7

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

za każde
sprawdzenie

0,00 zł

miesięcznie

0,00 zł
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Tryb pobierania
opłaty

I. KARTY PŁATNICZE

Mastercard
Podstawowy
Rachunek Płatniczy

Rodzaj karty

VISA/Mastercard
/Mastercard Unia
Leszno*

Mastercard/ VISA
"młodzieżowa"

VISA /
Mastercard

Mastercard

Mastercard

kredytowa

przedpłacona z
funkcją zbliżeniową

karta walutowa z
funkcją zbliżeniową

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

debetowa z funkcją zbliżeniową

15. Transakcja bezgotówkowa
a)

dokonywana na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

b)

dokonywana poza terytorium państw
członkowskich EOG;

transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
c)
bezgotówkowych (na terytorium innego
państwa człnkowskiego EOG);

16.

Opłata za przewalutowanie transakcji
dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej
niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub
17. wezwania do spłaty zadłużenia - w
przypadkach określonych w umowie o
kartę

0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

za każdą transakację
0,00 zł

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana
w dniu rozliczenia
operacji

bez opłat

3% (dot. VISA)

0,00 zł

3% (dot. VISA)

za każde
upomnienie/wezwanie
naliczana dla limitów
kredytowych
udzielonych do

9,00 zł

10.03.2016 r.

18. Zmiana limitu kredytowego

19. Przekroczenie limitu kredytowego

50,00 zł
naliczana dla limitów
kredytowych
udzielonych do

40,00 zł

10.03.2016 r.

Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na
20. żądanie Klienta informacji o spłacie
kredytu

za każde sporządzenie
i wysłanie

24,60 zł

21. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z
regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowych i umową

5% min 50,00 zł

22. Opłata za wznowienie karty

za każdą kartę

0,00 zł

6,00 zł 5/0,00 zł7

6,00 zł

5

* Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit, Mastercard Debit PayPass i Mastercard PayPass KKS Lech oraz pod nazwami Visa payWave Electron i Visa payWave Electron
,,młodzieżowa'' oraz kart Visa , Visa ,,młodzieżowa'' wznowionych w miejsce ww. kart
1

Opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty
jeżeli średniomiesięczne obroty z tytułu użytkowania karty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiły od 400,00 zł do 799,99 zł - opłatę pobiera się w wysokości 50%;
jeżeli średniomiesięczne obroty z tytułu użytkowania karty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiły co najmniej 800,00 zł – opłata wynosi 0,00 zł

2

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

3

Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze
4
Gospodarczym
opłata roczna za obsługę karty
5

opłata pobierana w przypadku kart wydanych do Konta Mobilnego oraz do Konta Wygodnego

6

opłata pobiera od 01.06.2021r.

7

0,00 zł dotyczy karty VISA wydanej do Konta Wygodnego dla obywateli Ukrainy. Zwolnienie z prowizji obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia założenia rachunku.

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.

II. Instrument płatniczy BLIK

Tryb pobierania opłaty

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

jednorazowo

0,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

1.

Aktywacja BLIK

2.

Obsługa BLIK

3.

Opłata za wypłatę gotówki

a)

w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych

b)

w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a

c)

w bankomatach za granicą

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

5.

Krajowa transakcja płatnicza

za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia operacji

bez opłat

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

za każdą zmianę limitu

bez opłat

0,00 zł
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł
nie dotyczy

Rozdział 3. Elektroniczne kanały dostępu

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

1.

Usługa bankowości elektronicznej

2.

Powiadomienie SMS

usługa informacyjna SMS SALDO 24H
2.1 (SMS-y wysyłane automatycznie po każdej
zmianie salda)

Tryb pobierania
opłaty

miesięcznie

usługa bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład
którego wchodzą

a)

powiadomienie SMS o zalogowaniu się do
bankowości elektronicznej

b)

opłata za przekazywanie SMS Kod (służący
do logowania oraz autoryzacji transakcji)

3.

Zablokowanie / odblokowanie usługi
bankowości elektronicznej

4.

Wydanie numeru identyfikacyjnego i kodu dostępu do
usługi bankowości elektronicznej

a)

wydanie pierwszego (dla Posiadacza i / lub
Współposiadacza)

b)

wydanie kolejnego

c)

wydanie duplikatu

5.

Opłata za użytkowanie aplikacji Token
Mobilny

Podstawowy
Rachunek
Płatniczy

Konto Wygodne

Konto Mobilne

ROR

M-Konto

0,00 zł

bez opłat

za każde
powiadomienie SMS

Rachunek
Oszczędnościowy
0,00 zł / 25,00 zł*

6,00 zł

miesięcznie

2.2

Konto
oszczędnościowe

Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie

4,00 zł

6,00 zł

15,00 zł

25,00 zł

0,10 zł

za każdy wysłany
SMS

bez opłat

0,20 zł

za każdą dyzpozycję

bez opłat

0,00 zł

0,00 zł
za każdą dyspozycję

bez opłat

50,00 zł
25,00 zł

miesięcznie

1,00 zł

bez opłaty

*opłata pobierana jednorazowo w przypadku udostępnienia usługi do rachunku gdy klient nie posiada rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
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Rozdział 4. Czynność w obocie dewizowym

CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM

1.

1

Skup i sprzedaż walut obcych

2.

Prowadzenie rachunku płatniczego

3.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem (prowizji nie pobiera się, gdy
pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia
rachunku)

4.

Powiadomienie SMS

4.1

usługa informacyjna SMS SALDO 24H (SMS-y wysyłane
automatycznie po każdej zmianie salda)

4.2

usługa bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane
automatycznie), w skład którego wchodzą

a)

powiadomienie SMS o zalogowaniu się do bankowości
elektronicznej

b)

autoryzacja transakcji za pomocą SMS Kod (służący do
logowania oraz autoryzacji transakcji)

5.

Usługa bankowości elektronicznej

6.

Wyciągi

a)

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

b)

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

Tryb pobierania opłaty

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

za każdą dyspozycję

0,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

miesięcznie

6,00 zł

za każde powiadomienie

0,10 zł

za każdy wysłany SMS

0,20 zł

jednorazowo

0,00 zł/25,00 zł

1

0,00 zł

5,00 zł
od każdego sporządzonego wyciągu

c)

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

5,00 zł

d)

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

10,00 zł

7.

Udostępnienie i obsługa systemu Platforma
Walutowa

miesięcznie

0,00 zł

opłata pobierana w przypadku udostępnienia dostępu pasywnego do rachunku, gdy Klient posiada w banku tylko rachunek walutowy

Uwaga: Miesięczna opłata pobierana z rachunku walutowego przeliczana wg kursu średniego
Uwaga: Prowizje i opłaty za czynności w obrocie bezgotówkowym wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający obciążają Klienta w wysokości określonej w
aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązujące w SGB - Banku S.A. w Poznaniu. O wyskości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie
poinformowany przed złożeniem dyspozycji.

Rozdział 5. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKATY
TERMINOWE

Tryb pobierania opłaty

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

1.

Przelew z rachunku lokaty terminowej i książeczki
oszczędnościowej a'vista

a)

na rachunek w BS Wschowa

b)

na rachunek w innym Banku

2.

Wykonanie czynności związanej z umorzeniem
utraconej książeczki oszczędnościowej

0,00 zł

3.

Przepisanie książeczki w związku z przelewem
praw na inną osobę (cesja)

20,00 zł

4.

Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności

5.

Ustanowienie blokady / cesji na zabezpieczenie
wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na
rzecz

a)

BS Wschowa

b)

innych podmiotów

6.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem (prowizji nie pobiera się,
gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia
rachunku)

7.

za każdy przelew

za każdy dokement

za każdą dyspozycję

0,00 zł
5,00 zł

20,00 zł

0,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
za każdą dyspozycję

Opłata za próbne naliczenie premii gwarancyjnej
do Książeczki Mieszkaniowej

50,00 zł
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Rozdział 6. Kredyty i pożyczki
I. KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI HIPOTECZNE

Tryb pobierania prowizji / opłaty

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

1.

Prowizja za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu /
pożyczki w tym

1.1

od kredytów mieszkaniowych

1.2

od kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i
remontowych

a)

dla Posiadaczy ROR lub rachunku bieżącego w BS Wschowa od co najmniej 6
miesięcy

b)

dla pozostałych Klientów

1.3

od pożyczek hipotecznych

a)

dla Posiadaczy ROR lub rachunku bieżącego w BS Wschowa od co najmniej 6
miesięcy

3,00%*)

b)

dla pozostałych Klientów

4,00%*)

1,90%*)

naliczana od kwoty przyznanego kredytu/
pożyczki, płatna jednorazowo najpóźniej w dniu
uruchomienia kredytu/ pożyczki

2,00%, nie mniej niż 200,00 zł
3,00%, nie mniej niż 200,00 zł

*) Wysokość prowizji za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu / pożyczki może zostać obniżona zgodnie z warunkami określonymi w "Regulaminie udzielania kredytów i
pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym we Wschowie"
2.

Prowizja rekompensacyjna za przedterminową spłatę kredytu / pożyczki

2.1

od kredytów / pożyczek udzielonych od 01.10.2009r. do 17.12.2011r. (nie
dotyczy kredytu / pożyczki podlegającej ustawie o kredycie konsumenckim z
dnia 20 lipca 2001r., kredytu mieszkaniowego „Rodzina na swoim” oraz
kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i
remontowych) za całkowitą przedterminową spłatę

2.2

od kredytów / pożyczek udzielanych od 18.12.2011r. do 31.12.2016r.
zabezpieczonych hipoteką (nie dotyczy kredytu mieszkaniowego „Rodzina na
swoim" oraz kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i
remontowych)*)

2,00%, nie mniej niż 200,00 zł

naliczana od kwoty częściowej lub całkowitej
przedterminowej spłaty, płatna w dniu dokonania
częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty
kredytu / pożyczki; prowizja nie jest pobierana,
jeżeli spłata w kwocie wynikającej z
harmonogramu spłaty kredytu/pożyczki nastąpi
do 30 dni włącznie przed terminem określonym w
harmonogramie

a)

za częściową przedterminową spłatę dokonywaną w okresie 3 lat od wypłaty I
transzy kredytu / pożyczki

b)

za całkowitą przedterminową spłatę

2.3

od kredytów / pożyczek udzielanych od 01.01.2017r. do 21.07.2017r.
zabezpieczonych hipoteką (nie dotyczy kredytu na finansowanie przedsięwzięć
termomodernizacyjnych i remontowych)*)

a)

za częściową przedterminową spłatę dokonywaną w okresie 5 lat od wypłaty I
transzy kredytu / pożyczki

2,00%, nie mniej niż 100,00 zł

b)

za całkowitą przedterminową spłatę

2,00%, nie mniej niż 200,00 zł

2.4

od kredytów / pożyczek udzielanych od 22.07.2017r. (nie dotyczy kredytu na
finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych) za
częściową lub całkowitą przedterminową spłatę dokonywaną w okresie 36
miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu / pożyczki*)

1,00%, nie mniej niż 100,00 zł
2,00%, nie mniej niż 200,00 zł

2,00% **)

*) Nie pobiera się prowizji rekompensacyjnej za przedterminową spłatę kredytu ze środków pochodzących z dodatkowego finansowego wsparcia z BGK (w przypadku kredytu mieszkaniowego
"Mieszkanie dla młodych");**) Nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu/ pożyczki w okresie roku od dnia faktycznej
spłaty, a w przypadku gdy do zakończenia obowiązywania umowy o kredyt/pożyczkę pozostało mniej niż rok, nie więcej niż odsetki, które przypadałyby za okres pozostały do zakończenia
umowy. Do wyliczenia wysokości odsetek przyjmuje się oprocentowanie kredytu/pożyczki z dnia faktycznej spłaty.

3.

Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz
zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik

za każde zaświadczenie

100,00 zł

4.

Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek Klienta

za każdy harmonogram

30,00 zł

5.

Za wydanie odpisu umowy o kredyt / pożyczkę lub aneksu do umowy

za każdy odpis

100,00 zł

6.

Za czynności związane z*)

6.1

udzieleniem ulgi w spłacie w tym

a)

za prolongatę w spłacie do 1 m-ca

0,50%, nie mniej niż 50,00 zł
naliczana od kwoty prolongowanej, płatna
jednorazowo

b)

za prolongatę w spłacie do 3 m-cy

c)

za prolongatę w spłacie do 6 m-cy

2,00%, nie mniej niż 100,00 zł

d)

za prolongatę w spłacie powyżej 6 m-cy

3,00%, nie mniej niż 100,00 zł

6.2

inną zmianą sposobu i terminów spłaty kredytu / pożyczki lub / i odsetek (z
wyłączeniem zmiany wynikającej z przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki)
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1,00%, nie mniej niż 50,00 zł

150,00 zł

I. KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI HIPOTECZNE

Tryb pobierania prowizji / opłaty

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

naliczana od kwoty podwyższenia, płatna
jednorazowo

2,00%, nie mniej niż 300,00 zł

7.

Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy wymagających
zawarcia aneksu do umowy*)

a)

podwyższenie kwoty kredytu

b)

zmiana zabezpieczenia kredytu / pożyczki

c)

inspekcja nieruchomości związana ze zmianą warunków umowy kredytu /
pożyczki

-

od kredytów/pożyczek udzielonych do 31.05.2020r.

za każdą inspekcję

200,00 zł

-

od kredytów/pożyczek udzielanych od 01.06.2020r.

za każdą inspekcję

250,00 zł

d)

inne warunki umowy w tym przystąpienie do długu

300,00 zł

300,00 zł

* W przypadku jednoczesnej zmiany kilku warunków umowy, określonych w pkt 6.1, pkt 6.2 oraz w pkt 7 lit. a), b), d), pobierana jest jedna opłata (najwyższa z wymienionych)

8.

Za czynności związane z inspekcją nieruchomości mającej stanowić
zabezpieczenie kredytu / pożyczki oraz z przeprowadzeniem kontroli na terenie
budowy przed wypłatą transzy kredytu oraz po wypłacie ostatniej transzy
kredytu (opłata za przeprowadzenie kontroli po wypłacie ostatniej transzy
kredytu pobierana jest od kredytów udzielanych od 01.01.2017r.)

-

od kredytów/pożyczek udzielonych do 31.05.2020r.

-

od kredytów/pożyczek udzielanych od 01.06.2020r.

9.

Za sporządzenie i wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie
rozliczeniowym)/wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu - w
przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki

10.

Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela
informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i
wysokości wpłat, spłat kredytu / pożyczki lub odsetek

11.

Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłużenia

12.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części
nieruchomości

13.

Za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia

14.

Za zawarcie umowy przejęcia długu

15.

Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na żądanie Klienta informacji o spłacie
kredytu / pożyczki

16.

Za uzyskanie przez Bank odpisu KW (w razie niedostarczenia przez
Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę w wyznaczonym przez Bank terminie)

za każdą inspekcję / kontrolę

200,00 zł

za każdą inspekcję / kontrolę

250,00 zł

za każde upomnienie / wezwanie do zapłaty,
naliczana od kredytów/pożyczek udzielonych do
21.07.2017r.

9,00 zł

za każdy wniosek

50,00 zł

naliczana od kwoty zadłużenia pozostałego do
spłaty, płatna jednorazowo

2,00%, nie mniej niż 200,00 zł

za każdy wniosek

200,00 zł

za każdy duplikat

50,00 zł

naliczana od kwoty przejmowanego zadłużenia,
płatna jednorazowo

2,00%, nie mniej niż 200,00 zł

za każdą informację

24,60 zł

za każdy odpis

100,00 zł
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II. KREDYTY KONSUMPCYJNE (udzielone do 17.12.2011r.) oraz
KREDYTY KONSUMENCKIE (udzielane od 18.12.2011r.)
1.

Prowizja za czynności związane z zawarciem umowy i
udzieleniem kredytu konsumenckiego w tym

1.1

od kredytu w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)

1.2

od kredytów gotówkowych, gotówkowych Plus

Tryb pobierania prowizji / opłaty

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

naliczana od kwoty przyznanego
kredytu, płatna jednorazowo w dniu
postawienia kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy

2,00%, nie mniej niż 60,00 zł

naliczana od kwoty przyznanego
kredytu, płatna jednorazowo najpóźniej
w dniu uruchomienia kredytu

6,25%, nie mniej niż 60,00 zł*

* wysokość prowizji za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu gotówkowego może zostać obniżona zgodnie z warunkami
określonymi w "Regulaminie udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym we Wschowie"

2.

Odnowienie kredytu w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny
w ROR)

3.

Za wydanie promesy udzielenia kredytu

4.

Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia
stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie
figuruje jako dłużnik

5.

Za wydanie odpisu umowy o kredyt lub aneksu do umowy

6.

Za czynności związane z*

6.1

udzieleniem ulgi w spłacie w tym

a)

za prolongatę w spłacie do 1 m-ca

b)

za prolongatę w spłacie do 3 m-cy

naliczana każdorazowo przy odnowieniu
limitu kredytu na kolejne 12 miesięczne
okresy od kwoty odnawialnego limitu
kredytu, płatna w dniu odnowienia limitu
kredytu

0,00 zł

za każdą promesę

100,00 zł

za każde zaświadczenie

100,00 zł

za każdy odpis

50,00 zł

0,50%, nie mniej niż 50,00 zł
naliczana od kwoty prolongowanej,
płatna jednorazowo

1,00%, nie mniej niż 50,00 zł

c)

za prolongatę w spłacie do 6 m-cy

2,00%, nie mniej niż 100,00 zł

d)

za prolongatę w spłacie powyżej 6 m-cy

3,00%, nie mniej niż 100,00 zł

6.2

inną zmianą sposobu i terminów spłaty kredytu lub / i odsetek (z
wyłączeniem zmiany wynikającej z przedterminowej spłaty
kredytu)

7.

Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy
wymagających zawarcia aneksu do umowy*

a)

podwyższenie kwoty kredytu w rachunku płatniczym ( kredyt
odnawialny w ROR)

b)

zmiana zabezpieczenia kredytu

100,00 zł

c)

inne warunki umowy

100,00 zł

150,00 zł

naliczana od kwoty podwyższenia, płatna
jednorazowo

2,00 %, nie mniej niż 60,00 zł

* W przypadku jednoczesnej zmiany kilku warunków umowy, określonych w pkt 6.1, pkt 6.2 oraz w pkt 7, pobierana jest jedna opłata (najwyższa z
wymienionych)

8.

Za sporządzenie i wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w
okresie rozliczeniowym)/wezwania do zapłaty zaległych odsetek
lub rat kredytu - w przypadkach określonych w umowie kredytu

9.

Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela
informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w
rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu lub odsetek

10.

Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłużenia

11.

Za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie
zabezpieczenia

12.

Za zawarcie umowy przejęcia długu

13.

Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na żądanie Klienta
informacji o spłacie kredytu

za każde upomnienie / wezwanie do
zapłaty, naliczana od kredytów
udzielonych do 10 marca 2016 r.

9,00 zł

za każdy wniosek

50,00 zł

naliczana od kwoty zadłużenia
pozostałego do spłaty, płatna
jednorazowo

2,00 %, nie mniej niż 100,00 zł

za każdy duplikat

50,00 zł

naliczana od kwoty przejmowanego
zadłużenia, płatna jednorazowo

2,00%, nie mniej niż 200,00 zł

za każdą informację

24,60 zł
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Rozdział 7. Pozostałe opłaty
INNE OPŁATY I PROWIZJE

Tryb pobierania opłaty

1.

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

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone
w innych bankach

a)

do kwoty 1.000,00 zł

b)

powyżej 1.000,00 zł

c)

Wpłata gotówkowa realizowana w systemie SORBNET

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA
0,30% nie mniej niż 5,00 zł

naliczana od wpłacanej kwoty

6,00 zł
0,80%
25,00 zł

3.

Za sporządzenie odpisu / kopii

a)

wyciągu z rachunku bankowego

10,00 zł

b)

wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich

20,00 zł

c)

jednego dowodu do wyciągu w tym wydanie potwierdzenia
dokumentu sporządzonego przez Detaliczny Bank Internetowy

10,00 zł
za każdny dokument

d)

jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich

15,00 zł

e)

historii rachunku za rok bieżący

30,00 zł

f)

historii rachunku za lata poprzednie - za każdy rok

35,00 zł

g)

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;
- gdy odpis sporządzany jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą
charakter alimentów.
4.

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

a)

wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

5.

Przyjęcie / Zmiana Dyspozycji w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

7.

Opłata za wypłatę gotówki z rachunku "zlecenia do
wypłaty"

8.

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

a)

w przypadku podjęcia gotówki

b)

w przypadku niepodjęcia gotówki

9.

Wypłata środków bez awizowania z rachunków
prowadzonych w PLN i innych walutach*

10.

Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości

11.

Realizacja dyspozycji spadkobierców

12.

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

30,00 zł
za każdy dokument

30,00 zł
20,00 zł

za każdą wypłatę

naliczana od kwoty do wypłaty

0,15% nie mniej niż 5,00 zł nie
więcej niż 250,00 zł

0,00 zł
0,25% nie mniej niż 250,00 zł

naliczana od kwoty powyżej
wartości wymagającej awizowania

0,25% nie mniej niż 250,00 zł

za każde zastrzeżenie

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

40,00 zł
24,60 zł

za każdą dyspozycję

a)

wysyłka na adres korespondencyjny zbiorczej informacji o
rachunkach

5,00 zł

b)

odbiór zbiorczej informacji o rachunkach w Placówce banku

0,00 zł

13.

Udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową
komornikom sądowym - opłatę pobiera się od
podmiotu wnioskującego o udzielenie takiej informacji

za każdą stronę

5,00zł **

* Bank może odmówić wypłaty środków kiedy suma wypłat w danym dniu roboczym przekracza kwotę wymagającą awizowania.
** maksymalna wysokość opłaty 45,00zł
Prowizje i opłaty podawane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
Zarząd BS we Wschowie może ustalić indywidualne stawki opłat i prowizji inne niż określone w niniejszej Taryfie opłat i prowizji.
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Rozdział 8. Produkty wycofane z oferty Banku
I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

Tryb pobierania
opłaty

"Wygodne
Konto dla
klientów ZUS"

"Konto za
złotówkę"

S-Konto

Senior
Konto

Profit
Konto

Premium
Konto

miesięcznie*

1,00 zł

1,00 zł1

0,00 zł

6,00 zł

12,00 zł

0,00 zł /
20,00 zł 3

1,00 zł

3,00 zł

4,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

7,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

4,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.

Wpłata gotówki

a)

dokonywana na rachunek w placówce BS Wschowa

b)

dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych BS
Wschowa

3.

Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce
BS Wschowa

naliczana od
wypłacanej kwoty

4.

Polecenie przelewu wewnętrznego

za każdy przelew

a)

złożone w formie papierowej

b)

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

5.

Polecenie przelewu

5.1

złożone w formie papierowej

a)

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa

b)

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa realizowanych w systemie Express Elixir

c)

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

a)

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa

b)

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wchowa realizowanych w systemie Express Elixir

c)

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wchowa realizowanych w systemie SORBNET

6.

Zlecenie stałe

6.1

Złożenie dyspozycji zlecenia stałego

a)

za pośrednictwem bankowości elektronicznej

b)

w placówce BS Wschowa

6.2

Realizacja przelewu złożonego w placówce BS Wschowa

a)

na rachunek w tym samym banku

b)

na rachunek w innym banku

c)

z tytułu spłat kredytów w BS Wschowa

d)

z tytułu ubezpieczenia wykupionego w BS Wschowa

6.3

Realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej

a)

na rachunki prowadzone w BS Wschowa

b)

na rachunki prowadznone w innych bankach niż BS Wschowa

c)

z tytułu spłat kredytów w BS Wschowa

d)

z tytułu ubezpieczenia wykupionego w BS Wschowa

za pośrednictwem bankowości elektronicznej

b)

w placówce BS Wschowa

7.

Zawiadomienie pisemne o braku środków na realizację
zlecenia stałego

8.

Polecenie zapłaty

a)

realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

9.

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku płatnika

a)
b)

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

c)

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

d)

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

12.
13.

za każdy przelew

0,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł
0,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł
15,00 zł

za każdy przelew

25,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł
5,00 zł

za każdy przelew

25,00 zł

0,00 zł

za każdą
dyspozycję

1,00 zł

1,00 zł
za każdą
dyspozycję

2,00 zł

4,00 zł

1,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
za każdą
dyspozycję

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

za każdą
dyspozycję

4,00 zł

za każde
zawiadomienie

9,00 zł

1,00 zł

za każdą
dyspozycję

0,00 zł

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

11.

0,00 zł

Modyfikacja dyspozycji zlecenia stałego

a)

10.

0,00 zł

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa realizowanych w systemie SORBNET

5.2

6.4

naliczana od
wpłacanej kwoty

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem (prowizji nie pobiera się, gdy
pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia
rachunku)
Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i
odwrotnie

0,00 zł
5,00 zł

od każdego
sporządzonego
wyciągu

0,00 zł
10,00 zł

20,00 zł
za każdą
dyspozycję

20,00 zł
10,00 zł 2

Zmiana pakietu rachunku
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14.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczej ( historia
obrotów na rachunku - na wniosek klienta )

za każdy
rozpoczęty miesiąc

10,00 zł

1

opłata obejmuje Pakiet: prowadzenie rachunku, wydanie i użytkowanie karty MasterCard zbliżeniowa

2

nie dotyczy gdy rachunek jest przekształcany automatycznie przez bank

3

0,00 zł opłata za prowadzenie rachunku dla klientów, którzy deklarują comiesięczny wpływ na rachunek w wysokości co najmniej 5.000,00 zł oraz wyciąg w wersji elektronicznej.
Jeżeli nie będzie wpływów w tej wysokości oraz wyciągu w wersji elektronicznej opłata za prowadzenie rachunku 20,00 zł miesięcznie
* opłata pobierana 20-go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem Senior Konto opłata pobierana 24-go dnia każdego miesiąca. Rachunki, do których liczone są wpływy miesięczne, opłata
pobierana w następnym miesiącu za miesiąc poprzedni. Do wpływów nie są liczone transakcje z tego samego numeru klienta (modulo).
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.
II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Tryb pobierania
opłaty

Konta osobiste (ROR, S-Konto, Senior Konto, M-Konto, Profit Konto, Premium
Konto)

miesięcznie

2,50 zł

Pozostałe usługi:
1.

Powiadamianie SMS (Usługa SMS-SALDO wysyłane w dniu
następnym po zmianie salda)

III. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

1.

Usługa bankowości elektronicznej

2.

Powiadomienie SMS

2.1

usługa informacyjna SMS SALDO 24H (SMS-y wysyłane
automatycznie po każdej zmianie salda)

2.2

usługa bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w
skład którego wchodzą

a)

powiadomienie SMS o zalogowaniu się do bankowości
elektronicznej

b)

opłata za przekazywanie SMS Kod (służący do logowania oraz
autoryzacji transakcji)

3.

Zablokowanie / odblokowanie usługi bankowości
elektronicznej

4.

Wydanie numeru identyfikacyjnego i kodu dostępu do
usługi bankowości elektronicznej

a)

wydanie pierwszego (dla Posiadacza i / lub Współposiadacza)

b)

wydanie kolejnego

c)

wydanie duplikatu

5.

Opłata za użytkowanie aplikacji Token Mobilny

Tryb pobierania
opłaty

"Wygodne
Konto dla
klientów ZUS"

"Konto za
złotówkę"

Senior
Konto

Profit
Konto

Premium
Konto

0,00 zł

miesięcznie

miesięcznie

S-Konto

6,00 zł

6,00 zł

4,00 zł

za każde
powiadomienie SMS

0,10 zł

za każdy wysłany
SMS

0,20 zł

za każdą dyspozycję

0,00 zł

za każdą dyspozycję

50,00 zł

0,00 zł

15,00 zł

25,00 zł

15,00 zł
1,00 zł

miesięcznie
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15,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

Tryb pobierania
opłaty

IV. KARTY PŁATNICZE

2

miesięcznie z góry
za każdy miesiąc
ważności karty

Obsługa karty płatniczej

2.

Wypłata gotówki

a)

w bankomatach SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków
spółdzielczych

b)

w kasach banków SGB ( przy użyciu terminala POS)

VISA Electron

debetowa i debetowa z
funkcją zbliżeniową

Rodzaj karty

1.

VISA/
Mastercard/Visa
"młodzieżowa"

3

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji, naliczana
od wypłacanej
kwoty

MAESTRO

debetowa

S Konto - 2,00 zł
SENIOR - 2,00 zł
PROFIT - 4,00 zł
PREMIUM-4,00 zł

4,00 zł,
Premium Konto
4,00 zł/2,00 zł1

S-Konto 2,00zł
SENIOR 2,00zł
PROFIT 4,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

c)

w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w lit.a

d)

w kasach innych banków, niż wskazane w lit.b (przy użyciu
terminala POS)3

3% min. 5,00zł

3% min. 5,00zł

3% min. 5,00zł

3% min. 10,00zł

3% min.10,00zł

3% min. 10,00zł

e)

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw
członkowskich EOG) 4

3.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium
innego państwa członkowskiego EOG)

naliczana od
wypłacanej kwoty

3% min.5,00zł

3% min 5,00zł

3% min. 5,00zł

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

5.

Wydanie nowego numeru PIN

6.

Zmiana PIN w bankomatach

a)

banków SGB

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

za każdy numer
PIN

Mastercard
Unia Leszno

Mastercard

kredytowa

debetowa z funkcją
zbliżeniową

50,00 zł

2

3% min.
10,00 zł
3% min.
10,00 zł
3% min.
10,00 zł
3% min.
10,00zł

"Konto za
złotówkę"
0,00 zł 5

Wygodne
Konto dla
klientów
ZUS 0,00 zł

0,00 zł
5,00 zł
3% min. 5,00zł
3% min. 10,00zł

3% min.
10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min.
10,00zł

3% min. 5,00zł

1,50 zł

8,00 zł

4,50 zł
za każdą zmianę

b)

innych, niż wskazane w lit.a

c)

w aplikacji mobilnej

7,00 zł

7.

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

a)

banków SGB

b)

innych, niż wskazane w lit.a

za każde
sprawdzenie

8.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

miesięcznie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

9.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji
płatniczych na życzenie klienta

za każde
zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10.

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

11.

Transakcja bezgotówkowa

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,50 zł
2,58 zł

a)

dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)

dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

0,00 zł

c)

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium
innego państwa człnkowskiego EOG);

12.

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w
walucie innej niż PLN

13.

Zmiana limitu kredytowego

50,00 zł

14.

Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na żądanie Klienta
informacji o spłacie kredytu

24,60 zł

15.

Minimalna kwota do zapłaty

0,00 zł

za każdą
transakcję

0,00 zł
naliczana od
kwoty transakcji,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji

3%

naliczana zgodnie
z regulaminem
funkcjonowania
kart kredytowych i
umową

5% min 50,00
zł

Opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty
jeżeli średniomiesięczne obroty z tytułu użytkowania karty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiły od 400,00 zł do 799,99 zł - opłatę pobiera się w wysokości 50%;
jeżeli średniomiesięczne obroty z tytułu użytkowania karty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiły co najmniej 800,00 zł – opłata wynosi 0,00 zł

3

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze
karta Mastercard Unia Leszno do rachunku "Konto za złotówkę" -0,00 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500 zł, w przeciwnym
wypadku 1,50 zł
4
5

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.
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