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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych” zwana dalej Taryfą ma
zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Łomży ., zwanego dalej Bankiem od
podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych .
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 rozliczeniowych;

3)

zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;

4)

zgodnie z zawartą umową;

5)

opłaty za prowadzenie rachunku i użytkowanie karty pobierane są miesięcznie, dwudziestego dnia każdego miesiąca, jeśli
dwudziesty dzień miesiąca przypada w dzień wolny, wtedy opłaty te pobierane są pierwszego dnia roboczego po 20 dniu
miesiąca,

3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza
kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych
opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również
kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie
obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane
przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie
i telekomunikacyjne.
8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej,
opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.
9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600)
i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS S.A. 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.
10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy
z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
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12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży
produktu/usługi, której dotyczy.
13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z
umów zawieranych z Bankiem.
14. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
− wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
− wpłat gotówkowych na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym
oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym,
− wpłat na cele społeczno – użyteczne (na cele dobroczynne, charytatywne, kultu religijnego),
− wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza
odbiorca należności,
− wpłat i wypłat z rachunków bankowych: ochotniczych straży pożarnych, komitetów rodzicielskich, rad sołeckich wsi,
− prowadzenia rachunków bankowych: ochotniczych straży pożarnych, komitetów rodzicielskich, rad sołeckich wsi,
15. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach
rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego.
16. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.
17. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku Spółdzielczego 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 Banku Spółdzielczego.
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Rozdział I.
RACHUNKI BANKOWE
Lp.

1.
2.

Rodzaj usług (czynności)
I. Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą
Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego.
Prowadzenie rachunku – miesięcznie:
a) bieżącego,
b) pomocniczego.
Uwaga: od rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Świadczeń Specjalnego Przeznaczenia,
pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki, o której mowa w punkcie 2b).

3.

Stawka
Standard
bez opłat
30,00 zł
20,00 zł

Wpłata gotówkowa
Prowizja pobierana od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy

4.

0,50% min. 5,00 zł
0,60% min. 5,00 zł
0,05% min. 5,00 zł

a) na rachunek prowadzony w BS
b) na rachunek prowadzony w innym Banku
c) wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatu
Wypłata gotówkowa.
Uwaga:
- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed
dokonaniem wypłaty,
- Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować.

5.

6.

7.
8.

Przelew na rachunek w Banku:
a) w placówce Banku,
b) w systemie bankowości internetowej
Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:
a) w placówce Banku,
b) w systemie bankowości elektronicznej,
Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET
Zlecenie stałe:

0,35% min. 5,00 zł

3,00 zł
1,20 zł
5,00 zł
1,20 zł
30,00 zł

Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

9.

a) realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości internetowej
b) realizacja zlecenia stałego w placówce Banku
c) zmiana/odwołanie zlecenia stałego.
Polecenie zapłaty:
z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony:

1,20 zł
2,00 zł
2,50 zł

Uwaga: opłata pobierana od dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty.

- w Banku,
- w innym banku krajowym.
Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty.
10. Czeki krajowe:
a) wydanie czeków – za jeden czek,
b) potwierdzenie czeku – za jeden czek,
c) inkaso czeku,
d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.
e) wydanie wewnętrznej książeczki czekowej /25 sztuk czeków/
11. Udzielenie informacji o rachunku – opłata miesięczna:
a) telefonicznie na hasło,
Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.

12. Usługa Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji, )
13. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni.
14. Inne czynności.
Rodzaj usług (czynności)
Ia. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
1. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku.
2. Opłata jednorazowa za otwarcie rachunku
2.1. przedsięwzięcie deweloperskie dla którego otwierany jest mieszkaniowy
rachunek powierniczy, współfinansowany kredytem w Banku
Lp.

2.2 przedsięwzięcie deweloperskie dla którego otwierany jest mieszkaniowy
rachunek powierniczy, niewspółfinansowany kredytem w Banku
Bank Spółdzielczy w Łomży
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0,00 zł
2,00 zł
3,00 zł
1,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
zgodnie z Rozdziałem I
oddział VI Taryfy
Stawka
Standard
1.000,00 zł
2.000,00 zł

3.000,00 zł
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Lp.
Rodzaj usług (czynności)
Stawka
3. Prowadzenie rachunku miesięcznie
500,00 zł
4. Wpłata/ wypłata gotówkowa
0,10% min. 10,00 zł
5 Wypłata środków z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej
rozwiązania:
5.1 w formie gotówkowej
0,50 % min. 100,00 zł
5.2 w formie bezgotówkowej
0,05 % min. 50,00 zł
6. Kontrola doradcy technicznego przed zawarciem umowy o prowadzenie rachunku
Wg. kosztów rzeczywistych
powierniczego i każdorazowo przed uruchomieniem środków z rachunku
UWAGA: Opłaty pobierane są w ciężar wskazanego przez powiernika rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w
Łomży, innego niż mieszkaniowy rachunek powierniczy.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj usług (czynności)
II. Rachunki pomocnicze dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w
walutach obcych (USD, EUR)
Otwarcie rachunku-za każdy rachunek
Prowadzenie rachunku-za każdy rachunek
Wpłata na rachunek walutowy- od kwoty wpłaty
Wypłata z rachunku walutowego- od kwoty wypłaty
Przelewy z rachunku walutowego w złotych
Czeki w obrocie dewizowym:
a) skup czeków podróżniczych,
Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. opłatę pobiera się od
każdego czeku osobno.

b) skup czeków płatnych w BPS SA
c) inkaso czeków

Stawka
0,00 zł
10,00 zł
0,25 %,min.5,00 zł*
0,25 %,min.5,00 zł*
Zgodnie z Rozdziałem I.I
10,00 zł
15,00 zł

Uwaga: opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić
z kwoty czeku własna opłatę.

30,00 zł

d) zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku
30,00 zł + koszty rzeczywiste
* kwoty przeliczonej na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu dokonania transakcji
Lp.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Rodzaj usług (czynności)
III. Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych dla rolników
indywidualnych
Opłata miesięczna:
a) otwarcie rachunku,
b) prowadzenie rachunku bieżącego,
c) prowadzenie rachunku pomocniczego
Wpłaty gotówkowe.
a) dokonywany przez właściciela rachunku
b) wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatu
Wypłaty gotówkowe
Przelew na rachunek w Banku:
a) w placówce Banku,
b) w systemie bankowości internetowej
Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:
a) w placówce Banku
b) w systemie bankowości elektronicznej,
Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET
Zlecenie stałe:

Stawka
Standard
bez opłat
12,00 zł
10,00 zł
bez opłat
0,0%
0,35% min. 5,00 zł
3,00 zł
1,20 zł
5,00 zł
1,20 zł
30,00 zł

Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

8.

a) realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości internetowej
b) realizacja zlecenia stałego w placówce Banku
c) zmiana/odwołanie zlecenia stałego.
Polecenie zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony:

1,20 zł
2,00 zł
2,50 zł

Uwaga: opłata pobierana od dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty.

- w Banku,
- w innym banku krajowym.
9. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty.
10. Czeki krajowe:
a) wydanie czeków – za jeden czek,
b) potwierdzenie czeku – za jeden czek,
c) inkaso czeku,
d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.
e) wydanie wewnętrznej książeczki czekowej /25 sztuk czeków/
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bez opłat
1,00 zł
2,50 zł
1,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
5 zł
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Rodzaj usług (czynności)
III. Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych dla rolników
indywidualnych
11. Udzielenie informacji o rachunku – telefonicznie na hasło,

Lp.

Uwaga: opłata miesięczna niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.

12. Usługa Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji,)
13. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od założenia
14. Inne czynności.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj usług (czynności)
IV. Rachunki pomocnicze dla rolników indywidualnych w walutach obcych (USD,
EUR)
Otwarcie rachunku-za każdy rachunek
Prowadzenie rachunku-za każdy rachunek
Wpłata na rachunek walutowy- od kwoty wpłaty
Wypłata z rachunku walutowego- od kwoty wypłaty
Przelewy z rachunku walutowego w złotych
Czeki w obrocie dewizowym:
a) skup czeków podróżniczych,

Stawka
Standard
5,00 zł

bez opłat

0,00 zł
20,00 zł
zgodnie z Rozdziałem I
oddział VI Taryfy
Stawka
0,00 zł
10,00 zł
0,25 %,min.5,00 zł*
0,25 %,min.5,00 zł*
Zgodnie z Rozdziałem I.III
10,00 zł

Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. opłatę pobiera się od
każdego czeku osobno.

b) skup czeków płatnych w BPS SA
c) inkaso czeków
Uwaga: opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z
kwoty czeku własna opłatę

15,00 zł
30,00 zł + koszty
rzeczywiste

* kwoty przeliczonej na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu dokonania transakcji
Lp.
1.

2.

Rodzaj usług (czynności)
V. Rachunek lokaty terminowej w złotych
Przelew na rachunek:
a) w Banku,
b) w innym banku krajowym.
Wypłata gotówki.

Stawka

bez opłat
5,00 zł

Uwaga:
- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed
dokonaniem wypłaty,
- Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować.
- od nie awizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera się dodatkową prowizję w
wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie,
- w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości
0,20% kwoty awizowanej.

Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
VI. Wspólne czynności związane z obsługą rachunków
Wyciąg z rachunku bankowego

Stawka
5,00 zł

Uwaga:
- opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu.

2.

Wysyłka wyciągu:
a) wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju):
- listem zwykłym – za każdą przesyłkę,

5,00 zł

Uwaga: opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

bez opłat

- listem poleconym – za każdą przesyłkę,
b) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę:
- listem zwykłym,
- listem poleconym,
Historia rachunku – wyciąg – za stronę.
Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego).
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość
salda/obroty/itp.
Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę.
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu
pełnomocnika.
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania
niedopuszczalnego salda debetowego, z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do
dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów – od każdego wysłanego
monitu.
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15,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
bez opłat
50,00 zł

Taryfa opłat i prowizji
dla klientów instytucjonalnych

Lp.
Rodzaj usług (czynności)
9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu.

Stawka

Uwaga:
- opłata pobierana z rachunku dłużnika, przy realizacji każdego przekazu na rzecz organu występującego z
egzekucją,
- opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.
- nie pobiera się prowizji za dokonane przelewy

50,00 zł

10. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem,
b) z innymi bankami.
11. Potwierdzenie wykonania blokady środków.

bez opłat
50,00 zł
20,00 zł

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Stawka

VII. System bankowości elektronicznej
1.

2.

Dostęp do systemu Internet Banking – miesięcznie:
a) do rachunków, o których mowa w tabeli I
b) do rachunków, o których mowa w tabeli III
Zakup:
a) e-tokena - opłata jednorazowa
b) karty chipowej
c) czytnika do karty chipowej

10,00 zł
8,00 zł
220,00 zł
110,00 zł
110,00 zł

Uwaga: opłata pobierana jest od każdego zakupionego e-tokena /karty chipowej - sprzedaż opodatkowana podatkiem
wg obowiązującej stawki VAT.

3.

SMS Banking - wysłanie informacji o zmianie salda

0,10 zł

Opłaty pobierane zbiorczo za cały miesiąc w ostatnim dniu miesiąca.

4.
5.

Konsultacje u klienta (za każdą rozpoczętą godzinę).
Prowizja z tytułu zgubienia, utraty, zniszczenia, nie zwrócenia karty chipowej do banku po
rozwiązaniu umowy o świadczenie usług Internet Banking lub wymiana karty chipowej na
wniosek klienta.

50,00 zł
150,00 zł

Rozdział II.
KARTY BANKOWE
Lp.
1.
2.
3.
4
5
7.

8.

Rodzaj usług (czynności)
I. KARTY PŁATNICZE
Wydanie pierwszej karty
Wznowienie karty
Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym
Wydanie duplikatu karty
Opłata miesięczna za użytkowanie
Transakcje bezgotówkowe
a) w punktach handlowo–usługowych w kraju.
b) w punktach handlowo–usługowych za granicą.
Transakcje gotówkowe

Stawka
Visa Business Debetowa
bez opłat
bez opłat
bez opłat
30,00 zł
3,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych i
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami,

0,00 zł

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

b) w pozostałych bankomatach w kraju,
c) w bankomatach za granicą,
e) w punktach akceptujących kartę w kraju
f) w punktach akceptujących kartę za granicą.
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego
wskazany.
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika.
Zmiana danych Użytkownika karty.
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.
Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty.
Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego,
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty.
Rozpatrzenie reklamacji.
Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji.
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1,00% min. 5,00 zł
3,00% min. 10,00 zł
1,00% min. 5,00 zł
3,00% min. 10,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
0,00
3,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
bez opłat
0,00zł
Taryfa opłat i prowizji
dla klientów instytucjonalnych

Lp.
20.

Rodzaj usług (czynności)
Przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonywanych kartami VISA

Stawka
3%

Rozdział III.
KREDYTY GOSPODARCZE
Lp.
1.

2.

3.

Rodzaj usług (czynności)
I. Kredyty komercyjne
Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pobierana łącznie z prowizją za udzielenie
kredytu.
a) do 100.000,00 zł
b) od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł
c) powyżej 500.000,01 zł
Prowizja za udzielenie kredytu od: kwoty przyznanego kredytu, zwiększenia kwoty kredytu,
wydłużenia okresu kredytowania
a) obrotowego w rachunku bieżącym
b) obrotowego w rachunku kredytowym
c) płatniczego
d) inwestycyjnego
e) pomostowego
f) kredytowej linii hipotecznej
g) rewolwingowego
h) technologicznego
Prowizja za gotowość finansową

Stawka

300,00 zł
500,00 zł
800,00 zł
od 2,00% min.300 zł
od 2,00% min. 300 zł
od 1,00% min.300 zł
od 2,00% min.300 zł
od 2,00% min.300 zł
od 2,00% min.300 zł
od 2,00% min.300 zł
od 1,50% min. 300 zł

Uwaga:
- prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym, kredytu rewolwingowego,
technologicznego i inwestycyjnego,
- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych,

4.

od 2%
w stosunku rocznym

Prowizja rekompensacyjna za spłatę całości lub części kredytu przed terminem
Uwaga:
- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,
- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem,
- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

5.

od 1,00%

Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej

od 0,50%
min 300,00 zł

Uwaga:
- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,
- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu.

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) – od
kwoty prolongowanej.
od 0,50%
min 300,00 zł
od 1,00%
min 300,00 zł

- w okresie trwania umowy
- poza termin umowy
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (za aneks):
- zmiany zabezpieczenia kredytu,
- umów restrukturyzacji i ugody bankowej,
- zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta
8. Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń
hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)
9. Prowizja z tytułu przejęcia długu (od każdej umowy przejęcia długu)
10. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (powyżej 30 dni
7.

Lp.
1.

2.

od 300,00 zł
od 500,00 zł
od 500,00 zł
od 1%

Rodzaj usług (czynności)
II. Kredyty na działalność rolniczą
Rozpatrzenie wniosku o kredyt
Uwaga: Nie pobiera się od wniosków o kredyty preferencyjne inwestycyjne z dopłatami
ARiMR:
a) do 100.000,00 zł
b) od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł
c) powyżej 500.000,01 zł
Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu, zwiększenia kwoty kredytu,
wydłużenie okresu kredytowania
a) obrotowego w rachunku bieżącym
b) obrotowego w rachunku kredytowym,
c) inwestycyjnego,
d) pomostowego /finansowanie inwestycji ze środków unijnych/
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Stawka

300,00 zł
500,00 zł
800,00 zł
od 2,00% min 300 zł
od 2,00% min 300 zł
od 2,00% min 300 zł
od 2,00% min 300 zł

Taryfa opłat i prowizji
dla klientów instytucjonalnych

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

3.

Stawka
od 2,00% min 300 zł
od 2,00% min 300 zł

e) kredytowa linia hipoteczna
f) pożyczka
Prowizja za gotowość finansową.

od 2%
w stosunku rocznym

Uwaga:
- prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym
- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych,

4.

Prowizja rekompensacyjna.
Uwaga:
- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,
- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem,
- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

5.

od 1,00%

Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej.

od 0,50%
min 300,00 zł

Uwaga:
- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,
- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu.

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) – od
kwoty prolongowanej.
od 0,50%
min 300,00 zł
od 1,00%
min 300,00 zł

- w okresie trwania umowy
- poza termin umowy
7.

8.
9.
Lp.

1.
2.
3.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (za aneks):
- zmiany zabezpieczenia kredytu,
- umów restrukturyzacji i ugody bankowej,
- zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta
Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń
hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)
Prowizja z tytułu przejęcia długu (od każdej umowy przejęcia długu)

od 300,00 zł
od 500,00 zł
od 500,00 zł

Rodzaj usług (czynności)
III. Kredyty preferencyjne udzielane z zastosowaniem pomocy ARiMR – prowizje stosowane
do kredytów udzielanych do 31.12.2014 r.
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu na częściową spłatę
kapitału (CSK)
Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania.
Uwaga:
- prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku,
- stosuje się w odniesieniu do kredytów udzielanych po 18.09.2012r.

4.

6.
7.

8.
9.

1,00%
1,00%
0,6% (min. 150,00 zł)

Prowizja za gotowość finansową.
Uwaga:
- stawka w stosunku rocznym, pobierana od różnicy pomiędzy kredytem /transzą kredytu/ postawionym do dyspozycji,
a wykorzystanym;
- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych;
- stosuje się w odniesieniu do kredytów udzielanych po 18.09.2012r.

5.

Stawka

Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej

1,00%

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu
zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej

min 300,00 zł

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) – od
kwoty prolongowanej.
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych
na wniosek klienta – za aneks.
Dotyczy: zmiany zabezpieczenia kredytu, umów przejęcia długu,
Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/opinii
Prowizja rekompensacyjna.

2,00%
min. 300,00 zł

Uwaga:
- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,
- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem.

od 300,00 zł
min. 100,00 zł
od 1,00%

10. Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń
hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)
Rodzaj usług (czynności)
IIIa. KREDYTY PREFERENCYJNE Z POMOCĄ ARIMR W RAMACH LINII RR, Z,
PR, K01, K02, DK01, DK02, MRcsk, KO, ZC, KSP
1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza
2. Przyznanie kwoty kredytu:
2.1 dla linii kredytowych: RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02 i MRcsk
2.2 dla linii kredytowej: KO

Lp.
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od 500,00 zł
Stawka

0,00%
0,50% - 1,00%
0,25%
Taryfa opłat i prowizji
dla klientów instytucjonalnych

Lp.
Rodzaj usług (czynności)
Stawka
2.3 dla linii kredytowej ZC
2,00%
2.4 dla linii kredytowej KSP
1,50%
3. Prowizja za przejęcie długu
od 500,00 zł
Uwaga: wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem bankowym udzielanym z dopłatami ARiMR, w tym
pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 1,85% kwoty udzielonego kredytu, z
wyłączeniem kredytu z linii ZC, gdzie wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem bankowym udzielanym z
dopłatami ARiMR, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 2% kwoty
udzielonego kredytu! Z wyłączeniem kredytu z linii KSP gdzie wysokość wszelkich opłat i prowizji płaconych przez klienta
na rzecz Banku z tytułu udzielenia kredytu preferencyjnego, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie
kredytowania nie może przekroczyć 1,5% kwoty udzielonego kredytu.
Lp.
1.
2
3
4
5
6
Lp.
1.
2.
3.

4.

Rodzaj usług (czynności)
IV. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt , pobierana łącznie z prowizją za udzielenie
kredytu.
Prowizja za udzielenie kredytu
Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca
zmiany okresu kredytowania
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) – od
kwoty prolongowanej
Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty-od kwoty zwiększenia
kredytu
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywana na wniosek klienta

Stawka
0,10% min.150,00zł
3,00% min 150,00 zł
min. 150,00 zł
3,00% min. 150,00 zł
3,00% min.150,00zł
min. 100,00 zł

Rodzaj usług (czynności)
V. Wspólne czynności związane z obsługą rachunków kredytowych
Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość
zadłużenia lub jego braku
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do
rozporządzania wskazanym rachunkiem.
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz
wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów – od każdego
wysłanego monitu.
Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta.

Stawka
100,00 zł
bez opłat
50,00 zł
od 150,00 zł

Uwaga: nie pobiera się prowizji.za wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenia po spłacie kredytu.

5.

Za czynności związane z administrowaniem kredytów obrotowych i inwestycyjnych
udzielanych na działalność gospodarczą i rolniczą w rachunku kredytowym
(łącznie z kredytami preferencyjnymi ARiMR)

3,00 zł/miesięcznie

Rozdział IV.
INNE USŁUGI
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodzaj usług (czynności)
I. Gwarancje i poręczenia bankowe
Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty zobowiązania za każdy 3-miesięczny okres
ważności.
Opłata za rozpatrzenie zlecenia gwarancji płatna w dniu przyjęcia zlecenia
Przyznanie limitu gwarancji, od kwoty limitu płatna jednorazowo w dniu zawarcia umowy
limitu gwarancji
Udzielenie gwarancji, od kwoty zobowiązania płatna jednorazowo w dniu zawarcia umowy
gwarancji
Za korzystanie z gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc, płatna jednorazowo w dniu zawarcia
umowy gwarancji
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem za
każdy rozpoczęty 1-miesięczny okres.
Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty zwiększenia.
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, z jednoczesnym zwiększeniem kwoty
gwarancji
Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, niż wymienione w pkt. 3-5 jednorazowo od każdego aneksu.

Stawka
od 0,30%
300,00 zł
od 1% min. 1.000,00 zł
1,00% min. 300 zł
0,15% min. 100 zł
0,15% min. 100 zł
1,00% min. 300 zł
1,00% min. 300 zł

Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub
przepisów wewnętrznych Banku.

10. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia.

od 300,00 zł
od 0,15%
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Taryfa opłat i prowizji
dla klientów instytucjonalnych

Lp.
1.

2.
3.

Rodzaj usług (czynności)
II. Skarbiec nocny
Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej
jednostce Banku Spółdzielczego, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata
jednorazowa).
Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek
wrzutni.
Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego – od kwoty wpłaty.
Uwaga: prowizję od wpłat pobiera się wg stawek zawartych w umowie z klientem.

Lp.
1.
2.

Stawka
10,00 zł
wg ceny zakupu
+ 20,00% marży
wg umowy z klientem

Rodzaj usług (czynności)
Stawka
III. Depozyty wartościowe i rzeczowe
Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego – za każdy depozyt.
20,00 zł
Przechowywanie depozytu – za każdy depozyt:
a) duplikatów kluczy – miesięcznie,
20,00 zł
b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych
20,00 zł
– miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu,
c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) – rocznie od jednego
1,00% wartości,
dokumentu.
min. 5,00 zł, max. 100,00 zł
Uwaga:
- opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy oraz z
urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości,
- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale
ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj usług (czynności)
IV. Usługi różne
Wydanie kserokopii umowy.
Potwierdzenie klucza telegraficznego.
Wydanie opinii, zaświadczenia o kliencie Banku Spółdzielczego (na wniosek klienta) – usługa

Stawka
20,00 zł
20,00 zł
100,00 zł

podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, prowizja zwiększana o kwotę naliczonego podatku wg
obowiązującej stawki.

4.

Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim,
badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez
posiadacza rachunku - od jednego rachunku – usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów

100,00 zł

i usług, prowizja zwiększana o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

5.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową
uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa
bankowego.
Uwaga:
1) opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów
stosujących wobec oddziału Banku BPS SA zasadę wzajemności bez opłaty,
2) usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, prowizja zwiększana o kwotę naliczonego
podatku wg obowiązującej stawki.

8.
9.

Nadanie komunikatu SWIFT.
Opłata za złożenie w imieniu klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do
KW, PCC1 itp.) do Sądu.

50,00 zł
lub brak na zasadach
wzajemności
10,00 zł
100,00 zł

Uwaga: opłata pobierana od każdego składanego wniosku

10.

Badanie zdolności kredytowej i wydanie opinii na wniosek klienta

Rozdział V.
OPERACJE DEWIZOWE- przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie
obcej na rachunek w innym banku
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
I. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM
1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych
z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe:
a) skup przelewów SEPA
b) skup poleceń wypłaty
2. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym:
a) sprzedaż przelewów SEPA
b) sprzedaż polecenia wypłaty:
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty Banków pośredniczących-w przypadku opcji
,,OUR”-określone w poz.3.

3.
4.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty
Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie ekspresowym:
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0,1% od kwoty, nie mniej
niż 200,00 zł

Stawka

15,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
100,00 zł
Taryfa opłat i prowizji
dla klientów instytucjonalnych

Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 4.1 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 1a i 1b.

120,00 zł

4.1. W trybie pilnym w EUR, USD
5.

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające
wykonane na zlecenie
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.

6. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w

7.

Grupie BPS
Zmiany /korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na
zlecenie BS.
Realizacja przekazu międzybankowego
7.1 Przekaz wewnętrzny, na rachunek BS prowadzony w BPS.
7.2 Przekaz zewnętrzny na rachunek poza BPS.
7.3 Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu wykonane na zlecenie BS

8. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

120,00 zł
+ koszty Banków trzecich
10,00 zł
120,00 zł
+ koszty Banków trzecich
bez opłat
30,00 zł
120,00 zł
+ koszty Banków trzecich
120,00 zł + koszty Banków
trzecich

Przekaz w obrocie dewizowym:
transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA.
Przelew SEPA:
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i
Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy
kod BIC;
3) koszty „SHA”;
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer).
Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku.
Polecenie wypłaty:
skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej
instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego
odbiorcy (beneficjenta).
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Taryfa opłat i prowizji
dla klientów instytucjonalnych

