BANK SPÓŁDZIELCZY W
ŁOMŻY

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem zawiera Taryfa opłat i
prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych z dnia …….................... (uzupełnić datę obowiązującej taryfy)
stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Podstawowy Rachunek Płatniczy

Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem. Celem
dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w Banku Spółdzielczym w Łomży i innych
bankach
Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z
RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

USŁUGI

Tryb pobierania

PAKIETY
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia stałego w
placówce
(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia przelewu SEPA/
polecenia przelewu w walucie obcej)
Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego poza ww. pakietem są związane z
opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.
Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do Podstawowego
Rachunku Płatniczego z innych bankomatów niż bankomaty Grupy BPS
Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie Polski poza ww. pakietem
są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.
Usługi dostępne poza pakietami
Polecenie przelewu:
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew realizowany jest w
systemie SORBNET)
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET
za przelew
Polecenie przelewu SEPA:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku
od transakcji
Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych
od transakcji
Polecenie przelewu wewnętrznego:
Przelew wewnętrzny
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Polecenie przelewu w walucie obcej:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku
od transakcji

Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku – polecenie wypłaty od transakcji

Stawka

0,00 zł

0,00 zł

5 zł
0
25 zł
15 zł
15 zł

3 zł
0
25 zł
25 zł
plus koszty banków
pośredniczących pobierane z
góry:
100 zł

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce Banku w EUR i USD w
od transakcji
120 zł
trybie „pilnym”
Polecenie zapłaty:
Odwołanie lub aktualizacja zgodty polecenia zapłaty
za zlecenie
1 zł
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
za zlecenie
1 zł
Zlecenia stałe:
Zlecenie stałe na rachunek w Banku
za zlecenie
0
Zlecenie stałe na rachunek w innym banku krajowym
za zlecenie
1 zł
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
0
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
2% min.
Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za granicą
od transakcji
10 zł
2% min.
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za granicą
od transakcji
10 zł
Wydanie karty płatniczej:
Wydanie/wznowienie karty debetowej
jednorazowo
0
Obsługa karty debetowej:
Posiadanie karty debetowej
Posiadanie karty debetowej - standardowo
miesięcznie
0 zł

Posiadanie karty debetowej - w przypadku uruchomienia na wniosek Klienta usług
miesięcznie
dodatkowych dostępnych w bankomacie
Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankomatach
od transakcji
krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami
Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju
od transakcji

0 zł
0
0

Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju

od transakcji

10 zł

Cash back

od transakcji

2 zł

Obsługa karty kredytowej:
Brak usługi
Wypłata gotówki:
Wypłata gotówki w Placówce Banku

za wypłatę

0

Wpłata gotówkowa w Placówce Banku

za wpłatę

0

Wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatu

za wpłatę

0

Wpłata gotówki:

Kredyt w rachunku płatniczym:
Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego
Prowadzenie rachunku płatniczego:
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
Sporządzenie zestawienia transakcji:
Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku
prowadzącej rachunek

0 zł

bez opłat

wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:
raz w miesiącu

bez opłat

częściej niż raz w miesiącu

za każdą przesyłkę

5 zł

listem zwykłym

za każdą przesyłkę

według kosztów rzeczywistych

listem poleconym

za każdą przesyłkę

według kosztów rzeczywistych

sporządzony na wniosek posiadacza rachunku.
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku
bieżącego
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku
poprzedniego

za dokument
za dokument

5 zł
3 zł

za dokument

5 zł

wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju:

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku:
Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadanym rachunku na wniosek Klienta

od wydanego dokumentu

20 zł

Usługa dostępu do bankowości telefonicznej:
usługa niedostępna w ramach
Podstawowego Rachunku
Płatniczego

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło
Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji, zastrzeżenie karty
własnej)

0

Usługa bankowości elektronicznej:
Dostęp do systemu Internet Banking

miesięcznie

0 zł

Powiadamianie SMS:
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

-

0,00 zł

Wysyłanie informacji o zmianie salda

opłaty pobierane zbiorczo
za cały miesiąc w
ostatnim dniu miesiąca za
każdy SMS wysłany
przez Bank

0,30 zł

BANK SPÓŁDZIELCZY W
ŁOMŻY

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem zawiera
Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych z dnia ……....................
stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Podstawowy Rachunek Płatniczy
Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem.
Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w Banku Spółdzielczym w
Łomży i innych bankach.
Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.
USŁUGI

Tryb pobierania

Stawka

PAKIETY
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia
stałego w placówce
(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia przelewu
SEPA/ polecenia przelewu w walucie obcej)
Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego poza ww. pakietem są
związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.

0,00 EUR

Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do
Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów niż
bankomaty Grupy BPS
Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie Polski poza
ww. pakietem są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym
dokumencie.

0,00 EUR

Usługi dostępne poza pakietami
Polecenie przelewu:
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew
realizowany jest w systemie SORBNET)
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej

1,18 EUR
0,00 EUR

Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET

za przelew
Polecenie przelewu SEPA:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku
od transakcji
Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych
od transakcji
Polecenie przelewu wewnętrznego:
Przelew wewnętrzny

5,88 EUR

w placówce Banku

0,71 EUR

za przelew

w systemie bankowości internetowej

3,53 EUR
3,53 EUR

0,00 EUR
Polecenie przelewu w walucie obcej:

Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku

od transakcji

5,88 EUR

od transakcji

plus koszty banków
pośredniczących pobierane
z góry:

5,88 EUR
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku –
polecenie wypłaty

23,52 EUR
Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce Banku w
od transakcji
EUR i USD w trybie „pilnym”
Polecenie zapłaty:
Odwołanie lub aktualizacja zgodty polecenia zapłaty
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza

28,23 EUR

za zlecenie

0,24 EUR

za zlecenie

0,24 EUR

za zlecenie

0,00 EUR

Zlecenia stałe:
Zlecenie stałe na rachunek w Banku

Zlecenie stałe na rachunek w innym banku krajowym
za zlecenie
0,24 EUR
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
0
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

2% min.
2,35 EUR
2% min.
2,35 EUR

Wydanie karty płatniczej:

Wydanie/wznowienie karty debetowej

jednorazowo

0,00 EUR

Obsługa karty debetowej:
Posiadanie karty debetowej
Posiadanie karty debetowej - standardowo

miesięcznie

0,00 EUR

Posiadanie karty debetowej - w przypadku uruchomienia na wniosek
Klienta usług dodatkowych dostępnych w bankomacie

miesięcznie

0,00 EUR

Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
bankomatach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi
umowami

od transakcji

0,00 EUR

Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju
od transakcji
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju
od transakcji
Cash back
od transakcji
Obsługa karty kredytowej:

0,00 EUR
2,35 EUR
0,47 EUR

Brak usługi
Wypłata gotówki:
za wypłatę
Wpłata gotówki:
Wpłata gotówkowa w Placówce Banku
za wpłatę
za wpłatę
Wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatu
Kredyt w rachunku płatniczym:
Wypłata gotówki w Placówce Banku

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego
Prowadzenie rachunku płatniczego:
Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0,00 EUR

Sporządzenie zestawienia transakcji:
Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce
Banku prowadzącej rachunek

bez opłat

wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:
raz w miesiącu
częściej niż raz w miesiącu
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju:

za każdą przesyłkę

listem zwykłym

za każdą przesyłkę

listem poleconym

za każdą przesyłkę

sporządzony na wniosek posiadacza rachunku.

za dokument

1,18 EUR

za dokument

0,71 EUR

za dokument

1,18 EUR

Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy
miesiąc roku bieżącego
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy
miesiąc roku poprzedniego

bez opłat
1,18 EUR
według kosztów
rzeczywistych
według kosztów
rzeczywistych

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku:
Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadanym rachunku na wniosek
od wydanego dokumentu
Klienta
Usługa dostępu do bankowości telefonicznej:

4,70 EUR
usługa niedostępna w
ramach Podstawowego
Rachunku Płatniczego

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na
hasło
Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji,
zastrzeżenie karty własnej)

0,00 EUR

Usługa bankowości elektronicznej:
Dostęp do systemu Internet Banking

miesięcznie

0,00 EUR

Powiadamianie SMS:
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

Wysyłanie informacji o zmianie salda

0,00 EUR
opłaty pobierane zbiorczo
za cały miesiąc w ostatnim
dniu miesiąca za każdy
SMS wysłany przez Bank

0,07 EUR

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMŻY

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem
zawiera Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych z dnia
…….................... stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Podstawowy Rachunek Płatniczy
Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z
rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w
Banku Spółdzielczym w Łomży i innych bankach.
Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.
USŁUGI

Tryb pobierania

Stawka

PAKIETY
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja
zlecenia stałego w placówce
(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia
przelewu SEPA/ polecenia przelewu w walucie obcej)
Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego poza ww.
pakietem są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym
dokumencie.

0,00 GBP

Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do
Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów
niż bankomaty Grupy BPS
Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie
Polski poza ww. pakietem są związane z opłatami
wskazanymi w niniejszym dokumencie.

0,00 GBP

Usługi dostępne poza pakietami
Polecenie przelewu:
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN
przelew realizowany jest w systemie SORBNET)
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET
za przelew
Polecenie przelewu SEPA:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce
od transakcji
Banku
Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i
od transakcji
zagranicznych

1,06 GBP
0,00 GBP
5,30 GBP
3,18 GBP
3,18 GBP

Polecenie przelewu wewnętrznego:
Przelew wewnętrzny

w placówce Banku

za przelew

w systemie bankowości internetowej

0,64 GBP

0,00 GBP
Polecenie przelewu w walucie obcej:

Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce
Banku

od transakcji

5,30 GBP

5,30 GBP
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce
Banku – polecenie wypłaty

od transakcji

plus koszty banków
pośredniczących pobierane
z góry:
21,20 GBP

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce
Banku w EUR i USD w trybie „pilnym”

od transakcji

25,44 GBP

Polecenie zapłaty:
Odwołanie lub aktualizacja zgodty polecenia zapłaty

za zlecenie

0,21 GBP

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza

za zlecenie
Zlecenia stałe:

0,21 GBP

Zlecenie stałe na rachunek w Banku

za zlecenie

0,00 GBP

Zlecenie stałe na rachunek w innym banku krajowym

za zlecenie

0,21 GBP

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
Transakcje bezgotówkowe

od transakcji

0

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
2% min.
Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za
od transakcji
granicą
2,12 GBP
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za
granicą

od transakcji

2% min.
2,12 GBP

Wydanie karty płatniczej:
Wydanie/wznowienie karty debetowej

jednorazowo

0,00 GBP

Obsługa karty debetowej:
Posiadanie karty debetowej
Posiadanie karty debetowej - standardowo
Posiadanie karty debetowej - w przypadku uruchomienia na
wniosek Klienta usług dodatkowych dostępnych w
bankomacie
Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy
BPS i innych bankomatach krajowych oraz terminalach POS
zgodnie z zawartymi umowami
Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju
Cash back

miesięcznie

0,00 GBP

miesięcznie

0,00 GBP

od transakcji

0,00 GBP

od transakcji

0,00 GBP

od transakcji

2,12 GBP

od transakcji
Obsługa karty kredytowej:

0,42 GBP

Brak usługi
Wypłata gotówki w Placówce Banku
Wpłata gotówkowa w Placówce Banku
Wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatu

Wypłata gotówki:
za wypłatę
Wpłata gotówki:
za wpłatę
za wpłatę

0,00 GBP
0,00 GBP
0,00 GBP

Kredyt w rachunku płatniczym:
Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku
Płatniczego
Prowadzenie rachunku płatniczego:
Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0,00 GBP

Sporządzenie zestawienia transakcji:
Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w
jednostce Banku prowadzącej rachunek
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na
terenie kraju:

bez opłat

raz w miesiącu
częściej niż raz w miesiącu
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice
kraju:
listem zwykłym
listem poleconym
sporządzony na wniosek posiadacza rachunku.

za każdą przesyłkę

bez opłat
1,06 GBP

za każdą przesyłkę
za każdą przesyłkę
za dokument

według kosztów
rzeczywistych
według
kosztów
rzeczywistych
1,06 GBP

Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za
za dokument
każdy miesiąc roku bieżącego
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za
za dokument
każdy miesiąc roku poprzedniego
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku:
Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadanym rachunku na
od wydanego dokumentu
wniosek Klienta

0,64 GBP
1,06 GBP

4,24 GBP

Usługa dostępu do bankowości telefonicznej:
usługa niedostępna w
ramach Podstawowego
Rachunku Płatniczego

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku
telefonicznie na hasło
Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu
operacji, zastrzeżenie karty własnej)

0,00 GBP

Usługa bankowości elektronicznej:
Dostęp do systemu Internet Banking

miesięcznie

0,00 GBP

Powiadamianie SMS:
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

Wysyłanie informacji o zmianie salda

0,00 GBP
opłaty pobierane zbiorczo za
cały miesiąc w ostatnim dniu
miesiąca za każdy SMS wysłany
przez Bank

0,06 GBP

BANK SPÓŁDZIELCZY
W ŁOMŻY

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem zawiera
Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych z dnia …….................... stanowiąca
załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Podstawowy Rachunek Płatniczy
Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem.
Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w Banku Spółdzielczym w
Łomży i innych bankach.
Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH
Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.
USŁUGI

Tryb pobierania
PAKIETY
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia stałego w
placówce
(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia przelewu SEPA/
polecenia przelewu w walucie obcej)
Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego poza ww. pakietem są związane z
opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.
Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do Podstawowego
Rachunku Płatniczego z innych bankomatów niż bankomaty Grupy BPS
Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie Polski poza ww.
pakietem są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.
Usługi dostępne poza pakietami
Polecenie przelewu:
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew realizowany jest
w systemie SORBNET)
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET
za przelew
Polecenie przelewu SEPA:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku
od transakcji
Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych
od transakcji
Polecenie przelewu wewnętrznego:
Przelew wewnętrzny
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Polecenie przelewu w walucie obcej:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku
od transakcji
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku – polecenie
wypłaty

od transakcji

Stawka

0,00 BGN

0,00 BGN

2,30 BGN
0,00 BGN
11,50 BGN
6,90 BGN
6,90 BGN

1,38 BGN
0,00 BGN
11,50 BGN
11,50 BGN
plus koszty banków
pośredniczących
pobierane z góry:
46,01 BGN

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce Banku w EUR i USD
od transakcji
55,21 BGN
w trybie „pilnym”
Polecenie zapłaty:
za zlecenie
0,46 BGN
Odwołanie lub aktualizacja zgodty polecenia zapłaty
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
za zlecenie
0,46 BGN
Zlecenia stałe:
Zlecenie stałe na rachunek w Banku
za zlecenie
0,00 BGN
Zlecenie stałe na rachunek w innym banku krajowym
za zlecenie
0,46 BGN
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
0,00 BGN
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
2% min.
Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za granicą
od transakcji
4,60 BGN
2% min.
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za granicą
od transakcji
4,60 BGN
Wydanie karty płatniczej:
Wydanie/wznowienie karty debetowej
jednorazowo
0,00 BGN
Obsługa karty debetowej:
Posiadanie karty debetowej
Posiadanie karty debetowej - standardowo
miesięcznie
0,00 BGN

Posiadanie karty debetowej - w przypadku uruchomienia na wniosek Klienta usług
miesięcznie
dodatkowych dostępnych w bankomacie
Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
od transakcji
bankomatach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami
Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju
od transakcji
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju
od transakcji
Cash back
od transakcji
Obsługa karty kredytowej:
Brak usługi
Wypłata gotówki:
Wypłata gotówki w Placówce Banku
za wypłatę
Wpłata gotówki:
Wpłata gotówkowa w Placówce Banku
za wpłatę
Wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatu
za wpłatę
Kredyt w rachunku płatniczym:
Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego
Prowadzenie rachunku płatniczego:
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
Sporządzenie zestawienia transakcji:
Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku
prowadzącej rachunek
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:
raz w miesiącu
częściej niż raz w miesiącu
za każdą przesyłkę
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju:
listem zwykłym

za każdą przesyłkę

listem poleconym

za każdą przesyłkę

sporządzony na wniosek posiadacza rachunku.
za dokument
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku
za dokument
bieżącego
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku
za dokument
poprzedniego
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku:
od wydanego
Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadanym rachunku na wniosek Klienta
dokumentu
Usługa dostępu do bankowości telefonicznej:

0,00 BGN
0,00 BGN
0,00 BGN
4,60 BGN
0,92 BGN

0,00 BGN
0,00 BGN
0,00 BGN

0,00 BGN

bez opłat
bez opłat
2,30 BGN
według kosztów
rzeczywistych
według kosztów
rzeczywistych
2,30 BGN
1,38 BGN
2,30 BGN

9,20 BGN

usługa niedostępna w
ramach Podstawowego
Rachunku Płatniczego

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło
Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji, zastrzeżenie
karty własnej)
Usługa bankowości elektronicznej:
Dostęp do systemu Internet Banking
miesięcznie

0,00 BGN
0,00 BGN

Powiadamianie SMS:
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

Wysyłanie informacji o zmianie salda

0,00 BGN
opłaty pobierane
zbiorczo za cały
miesiąc w ostatnim
dniu miesiąca za
każdy SMS wysłany
przez Bank

0,14 BGN

BANK SPÓŁDZIELCZY
W ŁOMŻY

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z
rachunkiem zawiera Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych
z dnia …….................... stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Podstawowy Rachunek Płatniczy
Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z
rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych
rachunków w Banku Spółdzielczym w Łomży i innych bankach.
Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.
USŁUGI

Tryb pobierania

Stawka

PAKIETY
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja
zlecenia stałego w placówce
(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia
przelewu SEPA/ polecenia przelewu w walucie obcej)
Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego poza ww.
pakietem są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym
dokumencie.

0,00 HRK

Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do
Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów
niż bankomaty Grupy BPS
Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie
Polski poza ww. pakietem są związane z opłatami
wskazanymi w niniejszym dokumencie.
Usługi dostępne poza pakietami
Polecenie przelewu:
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN
przelew realizowany jest w systemie SORBNET)
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET
za przelew
Polecenie przelewu SEPA:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce
od transakcji
Banku
Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i
od transakcji
zagranicznych
Polecenie przelewu wewnętrznego:
Przelew wewnętrzny
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Polecenie przelewu w walucie obcej:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce
od transakcji
Banku
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce
Banku – polecenie wypłaty

od transakcji

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce
od transakcji
Banku w EUR i USD w trybie „pilnym”
Polecenie zapłaty:
Odwołanie lub aktualizacja zgodty polecenia zapłaty
za zlecenie
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
za zlecenie
Zlecenia stałe:

0,00 HRK

8,76 HRK
0,00 HRK
43,79 HRK
26,27 HRK
26,27 HRK

5,25 HRK
0,00 HRK
43,79 HRK
43,79 HRK
plus koszty banków
pośredniczących pobierane
z góry:
175,16 HRK
210,19 HRK
1,75 HRK
1,75 HRK

Zlecenie stałe na rachunek w Banku
za zlecenie
0,00 HRK
Zlecenie stałe na rachunek w innym banku krajowym
za zlecenie
1,75 HRK
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
0,00 HRK
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
2% min.
Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za
od transakcji
granicą
17,52 HRK
2% min.
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za
od transakcji
granicą
17,52 HRK
Wydanie karty płatniczej:
Wydanie/wznowienie karty debetowej
jednorazowo
0,00 HRK
Obsługa karty debetowej:
Posiadanie karty debetowej
Posiadanie karty debetowej - standardowo
miesięcznie
0,00 HRK
Posiadanie karty debetowej - w przypadku uruchomienia na
miesięcznie
0,00 HRK
wniosek Klienta usług dodatkowych dostępnych w
bankomacie
Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy
BPS i innych bankomatach krajowych oraz terminalach POS od transakcji
0,00 HRK
zgodnie z zawartymi umowami
Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju
od transakcji
0,00 HRK
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju
Cash back

od transakcji

17,52 HRK

od transakcji
Obsługa karty kredytowej:

3,50 HRK

Brak usługi
Wypłata gotówki:
za wypłatę
Wpłata gotówki:
Wpłata gotówkowa w Placówce Banku
za wpłatę
Wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatu
za wpłatę
Kredyt w rachunku płatniczym:
Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku
Płatniczego
Prowadzenie rachunku płatniczego:
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
Sporządzenie zestawienia transakcji:
Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w
jednostce Banku prowadzącej rachunek
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na
terenie kraju:
raz w miesiącu
częściej niż raz w miesiącu
za każdą przesyłkę
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice
kraju:
Wypłata gotówki w Placówce Banku

listem zwykłym

za każdą przesyłkę

listem poleconym

za każdą przesyłkę

sporządzony na wniosek posiadacza rachunku.
za dokument
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za
za dokument
każdy miesiąc roku bieżącego
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za
za dokument
każdy miesiąc roku poprzedniego
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku:
Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadanym rachunku na od wydanego
wniosek Klienta
dokumentu
Usługa dostępu do bankowości telefonicznej:
Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku
telefonicznie na hasło
Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu
operacji, zastrzeżenie karty własnej)
Usługa bankowości elektronicznej:
Dostęp do systemu Internet Banking
miesięcznie

0,00 HRK
0,00 HRK
0,00 HRK

0,00 HRK

bez opłat

bez opłat
8,76 HRK

według kosztów
rzeczywistych
według kosztów
rzeczywistych
8,76 HRK
5,25 HRK
8,76 HRK

35,03 HRK
usługa niedostępna w
ramach Podstawowego
Rachunku Płatniczego
0,00 HRK
0,00 HRK

Powiadamianie SMS:
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS
opłaty pobierane
zbiorczo za cały
miesiąc w ostatnim
Wysyłanie informacji o zmianie salda
dniu miesiąca za
każdy SMS wysłany
przez Bank

0,00 HRK

0,53 HRK

BANK SPÓŁDZIELCZY
W ŁOMŻY

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem
zawiera Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych z dnia
…….................... stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Podstawowy Rachunek Płatniczy
Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z
rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w
Banku Spółdzielczym w Łomży i innych bankach.
Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.
USŁUGI

Tryb pobierania

Stawka

PAKIETY
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja
zlecenia stałego w placówce
(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia
przelewu SEPA/ polecenia przelewu w walucie obcej)
Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego poza ww. pakietem
są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.

0,00 DKK

Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do
Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów niż
bankomaty Grupy BPS
Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie Polski
poza ww. pakietem są związane z opłatami wskazanymi w
niniejszym dokumencie.
Usługi dostępne poza pakietami
Polecenie przelewu:
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew
realizowany jest w systemie SORBNET)
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET
za przelew
Polecenie przelewu SEPA:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku

0,00 DKK

8,75 DKK
0,00 DKK
43,75 DKK

od transakcji

26,25 DKK

Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych od transakcji

26,25 DKK

Polecenie przelewu wewnętrznego:
Przelew wewnętrzny
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej

za przelew

5,25 DKK
0,00 DKK

Polecenie przelewu w walucie obcej:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku

od transakcji

Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku –
od transakcji
polecenie wypłaty

43,75 DKK
43,75 DKK
plus koszty banków
pośredniczących pobierane z
góry:
175,01 DKK

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce Banku
od transakcji
210,01 DKK
w EUR i USD w trybie „pilnym”
Polecenie zapłaty:
Odwołanie lub aktualizacja zgodty polecenia zapłaty
za zlecenie
1,75 DKK
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
za zlecenie
1,75 DKK
Zlecenia stałe:
Zlecenie stałe na rachunek w Banku
za zlecenie
0,00 DKK
Zlecenie stałe na rachunek w innym banku krajowym
za zlecenie
1,75 DKK
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
0,00 DKK
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
2% min.
Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za
od transakcji
granicą
17,50 DKK
2% min.
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za granicą
od transakcji
17,50 DKK
Wydanie karty płatniczej:
Wydanie/wznowienie karty debetowej
jednorazowo
0,00 DKK
Obsługa karty debetowej:
Posiadanie karty debetowej
Posiadanie karty debetowej - standardowo
miesięcznie
0,00 DKK
Posiadanie karty debetowej - w przypadku uruchomienia na
miesięcznie
0,00 DKK
wniosek Klienta usług dodatkowych dostępnych w bankomacie
Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i
innych bankomatach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z
od transakcji
0,00 DKK
zawartymi umowami
Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju
od transakcji
0,00 DKK
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju
od transakcji
17,50 DKK
Cash back
od transakcji
3,50 DKK
Obsługa karty kredytowej:
Brak usługi
Wypłata gotówki:
Wypłata gotówki w Placówce Banku
za wypłatę
0,00 DKK
Wpłata gotówki:
Wpłata gotówkowa w Placówce Banku
za wpłatę
0,00 DKK
Wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatu
za wpłatę
0,00 DKK
Kredyt w rachunku płatniczym:
Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku
Płatniczego
Prowadzenie rachunku płatniczego:
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
0,00 DKK
Sporządzenie zestawienia transakcji:
Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w
bez opłat
jednostce Banku prowadzącej rachunek
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie
kraju:
raz w miesiącu
bez opłat
częściej niż raz w miesiącu
za każdą przesyłkę
8,75 DKK
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju:
listem zwykłym

za każdą przesyłkę

według kosztów rzeczywistych

listem poleconym

za każdą przesyłkę

według kosztów rzeczywistych

sporządzony na wniosek posiadacza rachunku.
za dokument
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy
za dokument
miesiąc roku bieżącego
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy
za dokument
miesiąc roku poprzedniego
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku:
Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadanym rachunku na
od wydanego
wniosek Klienta
dokumentu
Usługa dostępu do bankowości telefonicznej:

8,75 DKK
5,25 DKK
8,75 DKK

35,00 DKK
usługa niedostępna w ramach
Podstawowego Rachunku
Płatniczego

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie
na hasło
Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji,
zastrzeżenie karty własnej)
Usługa bankowości elektronicznej:
Dostęp do systemu Internet Banking
miesięcznie

0,00 DKK
0,00 DKK

Powiadamianie SMS:
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

Wysyłanie informacji o zmianie salda

0,00 DKK
opłaty pobierane
zbiorczo za cały
miesiąc w ostatnim
dniu miesiąca za
każdy SMS wysłany
przez Bank

0,53 DKK

BANK SPÓŁDZIELCZY
W ŁOMŻY

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem
zawiera Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych z dnia
…….................... stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Podstawowy Rachunek Płatniczy
Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z
rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w
Banku Spółdzielczym w Łomży i innych bankach.
Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.
USŁUGI

Tryb pobierania

Stawka

PAKIETY
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja
zlecenia stałego w placówce
(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia
przelewu SEPA/ polecenia przelewu w walucie obcej)
Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego poza ww. pakietem
są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.

0,00 CZK

Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do
Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów niż
bankomaty Grupy BPS
Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie Polski
poza ww. pakietem są związane z opłatami wskazanymi w
niniejszym dokumencie.
Usługi dostępne poza pakietami
Polecenie przelewu:
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew
realizowany jest w systemie SORBNET)
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET
za przelew
Polecenie przelewu SEPA:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku

0,00 CZK

30,69 CZK
0,00 CZK
153,47 CZK

od transakcji

92,08 CZK

Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych od transakcji

92,08 CZK

Polecenie przelewu wewnętrznego:
Przelew wewnętrzny
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej

za przelew

18,42 CZK
0,00 CZK

Polecenie przelewu w walucie obcej:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku

od transakcji

Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku –
od transakcji
polecenie wypłaty
Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce Banku
od transakcji
w EUR i USD w trybie „pilnym”
Polecenie zapłaty:
Odwołanie lub aktualizacja zgodty polecenia zapłaty
za zlecenie
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
za zlecenie
Zlecenia stałe:
Zlecenie stałe na rachunek w Banku
za zlecenie
Zlecenie stałe na rachunek w innym banku krajowym
za zlecenie

153,47 CZK
153,47 CZK
plus koszty banków
pośredniczących pobierane
z góry:
613,87 CZK
736,65 CZK
6,14 CZK
6,14 CZK
0,00 CZK
6,14 CZK

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
0,00 CZK
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
2% min.
Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji
61,39 CZK
2% min.
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za granicą
od transakcji
61,39 CZK
Wydanie karty płatniczej:
Wydanie/wznowienie karty debetowej
jednorazowo
0,00 CZK
Obsługa karty debetowej:
Posiadanie karty debetowej
Posiadanie karty debetowej - standardowo
miesięcznie
0,00 CZK
Posiadanie karty debetowej - w przypadku uruchomienia na
miesięcznie
0,00 CZK
wniosek Klienta usług dodatkowych dostępnych w bankomacie
Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i
innych bankomatach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z
od transakcji
0,00 CZK
zawartymi umowami
Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju
od transakcji
0,00 CZK
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju
od transakcji
61,39 CZK
Cash back
od transakcji
12,28 CZK
Obsługa karty kredytowej:
Brak usługi
Wypłata gotówki:
Wypłata gotówki w Placówce Banku
za wypłatę
0,00 CZK
Wpłata gotówki:
Wpłata gotówkowa w Placówce Banku
za wpłatę
0,00 CZK
Wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatu
za wpłatę
0,00 CZK
Kredyt w rachunku płatniczym:
Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku
Płatniczego
Prowadzenie rachunku płatniczego:
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
0,00 CZK
Sporządzenie zestawienia transakcji:
Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w
bez opłat
jednostce Banku prowadzącej rachunek
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie
kraju:
raz w miesiącu
bez opłat
częściej niż raz w miesiącu
za każdą przesyłkę
30,69 CZK
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju:
według kosztów
listem zwykłym
za każdą przesyłkę
rzeczywistych
według kosztów
listem poleconym
za każdą przesyłkę
rzeczywistych
sporządzony na wniosek posiadacza rachunku.
za dokument
30,69 CZK
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy
za dokument
18,42 CZK
miesiąc roku bieżącego
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy
za dokument
30,69 CZK
miesiąc roku poprzedniego
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku:
Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadanym rachunku na
od wydanego
122,77 CZK
wniosek Klienta
dokumentu
Usługa dostępu do bankowości telefonicznej:
usługa niedostępna w
Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie
ramach Podstawowego
na hasło
Rachunku Płatniczego
Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji,
0,00 CZK
zastrzeżenie karty własnej)
Usługa bankowości elektronicznej:
Dostęp do systemu Internet Banking
miesięcznie
0,00 CZK
Powiadamianie SMS:
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

Wysyłanie informacji o zmianie salda

0,00 CZK
opłaty pobierane
zbiorczo za cały
miesiąc w ostatnim
dniu miesiąca za
każdy SMS wysłany
przez Bank

1,84 CZK

BANK SPÓŁDZIELCZY
W ŁOMŻY

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z
rachunkiem zawiera Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych
z dnia …….................... stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Podstawowy Rachunek Płatniczy
Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z
rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków
w Banku Spółdzielczym w Łomży i innych bankach.
Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.
USŁUGI

Tryb pobierania

Stawka

PAKIETY
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja
zlecenia stałego w placówce
(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia
przelewu SEPA/ polecenia przelewu w walucie obcej)
Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego poza ww. pakietem
są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.

0,00 RON

Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do
Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów niż
bankomaty Grupy BPS
Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie Polski
poza ww. pakietem są związane z opłatami wskazanymi w
niniejszym dokumencie.
Usługi dostępne poza pakietami
Polecenie przelewu:
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew
realizowany jest w systemie SORBNET)
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET
za przelew
Polecenie przelewu SEPA:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku

0,00 RON

5,41 RON
0,00 RON
27,05 RON

od transakcji

16,23 RON

Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych od transakcji

16,23 RON

Polecenie przelewu wewnętrznego:
Przelew wewnętrzny
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej

za przelew

3,25 RON
0,00 RON

Polecenie przelewu w walucie obcej:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku

od transakcji

Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku –
od transakcji
polecenie wypłaty
Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce
od transakcji
Banku w EUR i USD w trybie „pilnym”
Polecenie zapłaty:
Odwołanie lub aktualizacja zgodty polecenia zapłaty
za zlecenie
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
za zlecenie
Zlecenia stałe:
Zlecenie stałe na rachunek w Banku
za zlecenie
Zlecenie stałe na rachunek w innym banku krajowym
za zlecenie

27,05 RON
27,05 RON
plus koszty banków
pośredniczących
pobierane z góry:
108,19 RON
129,83 RON
1,08 RON
1,08 RON
0,00 RON
1,08 RON

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
0,00 RON
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
2% min.
Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za
od transakcji
granicą
10,82 RON
2% min.
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za granicą
od transakcji
10,82 RON
Wydanie karty płatniczej:
Wydanie/wznowienie karty debetowej
jednorazowo
0,00 RON
Obsługa karty debetowej:
Posiadanie karty debetowej
Posiadanie karty debetowej - standardowo
miesięcznie
0,00 RON
Posiadanie karty debetowej - w przypadku uruchomienia na
miesięcznie
0,00 RON
wniosek Klienta usług dodatkowych dostępnych w bankomacie
Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i
0,00 RON
innych bankomatach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z od transakcji
zawartymi umowami
Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju
od transakcji
0,00 RON
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju
od transakcji
10,82 RON
Cash back
od transakcji
2,16 RON
Obsługa karty kredytowej:
Brak usługi
Wypłata gotówki:
Wypłata gotówki w Placówce Banku
za wypłatę
0,00 RON
Wpłata gotówki:
Wpłata gotówkowa w Placówce Banku
za wpłatę
0,00 RON
Wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatu
za wpłatę
0,00 RON
Kredyt w rachunku płatniczym:
Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku
Płatniczego
Prowadzenie rachunku płatniczego:
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
0,00 RON
Sporządzenie zestawienia transakcji:
Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w
bez opłat
jednostce Banku prowadzącej rachunek
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie
kraju:
raz w miesiącu
bez opłat
częściej niż raz w miesiącu
za każdą przesyłkę
5,41 RON
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju:
według kosztów
listem zwykłym
za każdą przesyłkę
rzeczywistych
według kosztów
listem poleconym
za każdą przesyłkę
rzeczywistych
sporządzony na wniosek posiadacza rachunku.
za dokument
5,41 RON
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy
za dokument
3,25 RON
miesiąc roku bieżącego
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy
za dokument
5,41 RON
miesiąc roku poprzedniego
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku:
Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadanym rachunku na
od wydanego
21,64 RON
wniosek Klienta
dokumentu
Usługa dostępu do bankowości telefonicznej:
usługa niedostępna w
Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie
ramach Podstawowego
na hasło
Rachunku Płatniczego
Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji,
0,00 RON
zastrzeżenie karty własnej)
Usługa bankowości elektronicznej:
Dostęp do systemu Internet Banking
miesięcznie
0,00 RON
Powiadamianie SMS:
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

0,00 RON

Wysyłanie informacji o zmianie salda

opłaty pobierane
zbiorczo za cały
miesiąc w ostatnim
dniu miesiąca za
każdy SMS wysłany
przez Bank

0,32 RON

BANK SPÓŁDZIELCZY W
ŁOMŻY

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem zawiera
Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych z dnia ……....................
stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Podstawowy Rachunek Płatniczy
Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem.
Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w Banku Spółdzielczym
w Łomży i innych bankach.
Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.
USŁUGI

Tryb pobierania
PAKIETY
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia
stałego w placówce
(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia przelewu
SEPA/ polecenia przelewu w walucie obcej)
Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego poza ww. pakietem są
związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.
Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do
Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów niż
bankomaty Grupy BPS
Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie Polski poza
ww. pakietem są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym
dokumencie.
Usługi dostępne poza pakietami
Polecenie przelewu:
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew
realizowany jest w systemie SORBNET)
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET
za przelew
Polecenie przelewu SEPA:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku
od transakcji
Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych
od transakcji
Polecenie przelewu wewnętrznego:
Przelew wewnętrzny
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Polecenie przelewu w walucie obcej:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku
od transakcji
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku –
polecenie wypłaty

od transakcji

Stawka

0,00 SEK

0,00 SEK

11,22 SEK
0,00 SEK
56,08 SEK
33,65 SEK
33,65 SEK

6,73 SEK
0,00 SEK
56,08 SEK
56,08 SEK
plus koszty banków
pośredniczących pobierane
z góry:
224,32 SEK

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce Banku w
od transakcji
269,18 SEK
EUR i USD w trybie „pilnym”
Polecenie zapłaty:
Odwołanie lub aktualizacja zgodty polecenia zapłaty
za zlecenie
2,24 SEK
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
za zlecenie
2,24 SEK
Zlecenia stałe:
Zlecenie stałe na rachunek w Banku
za zlecenie
0,00 SEK
Zlecenie stałe na rachunek w innym banku krajowym
za zlecenie
2,24 SEK
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
0,00 SEK
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
2% min.
Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji
22,43 SEK
2% min.
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za granicą
od transakcji
22,43 SEK
Wydanie karty płatniczej:
Wydanie/wznowienie karty debetowej
jednorazowo
0,00 SEK

Obsługa karty debetowej:
Posiadanie karty debetowej
Posiadanie karty debetowej - standardowo
miesięcznie
Posiadanie karty debetowej - w przypadku uruchomienia na wniosek
miesięcznie
Klienta usług dodatkowych dostępnych w bankomacie
Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
bankomatach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi od transakcji
umowami
Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju
od transakcji
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju
od transakcji
Cash back
od transakcji
Obsługa karty kredytowej:
Brak usługi
Wypłata gotówki:
Wypłata gotówki w Placówce Banku
za wypłatę
Wpłata gotówki:
Wpłata gotówkowa w Placówce Banku
za wpłatę
Wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatu
za wpłatę
Kredyt w rachunku płatniczym:

0,00 SEK
0,00 SEK
0,00 SEK
0,00 SEK
22,43 SEK
4,49 SEK

0,00 SEK
0,00 SEK
0,00 SEK

Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego
Prowadzenie rachunku płatniczego:
miesięcznie
Sporządzenie zestawienia transakcji:
Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce
Banku prowadzącej rachunek
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie
kraju:
raz w miesiącu
częściej niż raz w miesiącu
za każdą przesyłkę
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju:
Prowadzenie rachunku

listem zwykłym

za każdą przesyłkę

listem poleconym

za każdą przesyłkę

sporządzony na wniosek posiadacza rachunku.
za dokument
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy
za dokument
miesiąc roku bieżącego
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy
za dokument
miesiąc roku poprzedniego
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku:
Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadanym rachunku na wniosek
od wydanego dokumentu
Klienta
Usługa dostępu do bankowości telefonicznej:

0,00 SEK

bez opłat

bez opłat
11,22 SEK
według kosztów
rzeczywistych
według kosztów
rzeczywistych
11,22 SEK
6,73 SEK
11,22 SEK

44,86 SEK
usługa niedostępna w
ramach Podstawowego
Rachunku Płatniczego

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na
hasło
Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji,
zastrzeżenie karty własnej)
Usługa bankowości elektronicznej:
Dostęp do systemu Internet Banking
miesięcznie

0,00 SEK
0,00 SEK

Powiadamianie SMS:
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS
Wysyłanie informacji o zmianie salda

0,00 SEK
opłaty pobierane zbiorczo
za cały miesiąc w ostatnim
dniu miesiąca za każdy
SMS wysłany przez Bank

0,67 SEK

BANK SPÓŁDZIELCZY
W ŁOMŻY

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem
zawiera Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych z dnia
…….................... stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Podstawowy Rachunek Płatniczy
Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z
rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w
Informacje
obejmującewobjaśnienia
pojęćbankach.
zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG
Banku Spółdzielczym
Łomży i innych
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.
USŁUGI

Tryb pobierania
PAKIETY
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia
stałego w placówce
(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia
przelewu SEPA/ polecenia przelewu w walucie obcej)
Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego poza ww. pakietem są
związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.
Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do
Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów niż
bankomaty Grupy BPS
Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie Polski
poza ww. pakietem są związane z opłatami wskazanymi w
niniejszym dokumencie.
Usługi dostępne poza pakietami
Polecenie przelewu:
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew
realizowany jest w systemie SORBNET)
w placówce Banku
za przelew
w systemie bankowości internetowej
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET
za przelew
Polecenie przelewu SEPA:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku
od transakcji
Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych od transakcji

Stawka

0,00 HUF

0,00 HUF

360,80 HUF
0,00 HUF
1 804,01 HUF
1 082,41 HUF
1 082,41 HUF

Polecenie przelewu wewnętrznego:
Przelew wewnętrzny
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej

za przelew

Polecenie przelewu w walucie obcej:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku
od transakcji
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku –
polecenie wypłaty

od transakcji

216,48 HUF
0,00 HUF
1 804,01 HUF
1 804,01 HUF
plus koszty banków
pośredniczących pobierane
z góry:
7 216,05 HUF

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce Banku
od transakcji
8 659,26 HUF
w EUR i USD w trybie „pilnym”
Polecenie zapłaty:
Odwołanie lub aktualizacja zgodty polecenia zapłaty
za zlecenie
72,16 HUF
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
za zlecenie
72,16 HUF
Zlecenia stałe:
Zlecenie stałe na rachunek w Banku
za zlecenie
0,00 HUF
Zlecenie stałe na rachunek w innym banku krajowym
za zlecenie
72,16 HUF
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
Transakcje bezgotówkowe
od transakcji
0,00 HUF
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
2% min.
Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji
721,60 HUF
2% min.
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za granicą
od transakcji
721,60 HUF

Wydanie/wznowienie karty debetowej

Wydanie karty płatniczej:
jednorazowo
Obsługa karty debetowej:

Posiadanie karty debetowej
Posiadanie karty debetowej - standardowo
miesięcznie
Posiadanie karty debetowej - w przypadku uruchomienia na wniosek
miesięcznie
Klienta usług dodatkowych dostępnych w bankomacie
Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i
innych bankomatach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z
od transakcji
zawartymi umowami
Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju
od transakcji
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju
od transakcji
Cash back
od transakcji
Obsługa karty kredytowej:
Brak usługi
Wypłata gotówki:
Wypłata gotówki w Placówce Banku
za wypłatę
Wpłata gotówki:
Wpłata gotówkowa w Placówce Banku
za wpłatę
Wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatu
za wpłatę
Kredyt w rachunku płatniczym:
Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku
Płatniczego
Prowadzenie rachunku płatniczego:
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
Sporządzenie zestawienia transakcji:
Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w
jednostce Banku prowadzącej rachunek
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie
kraju:
raz w miesiącu
częściej niż raz w miesiącu
za każdą przesyłkę
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju:
listem zwykłym

za każdą przesyłkę

listem poleconym

za każdą przesyłkę

sporządzony na wniosek posiadacza rachunku.
za dokument
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy
za dokument
miesiąc roku bieżącego
Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy
za dokument
miesiąc roku poprzedniego
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku:
Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadanym rachunku na
od wydanego
wniosek Klienta
dokumentu
Usługa dostępu do bankowości telefonicznej:

0,00 HUF

0,00 HUF
0,00 HUF
0,00 HUF
0,00 HUF
721,60 HUF
144,32 HUF

0,00 HUF
0,00 HUF
0,00 HUF

0,00 HUF

bez opłat

bez opłat
360,80 HUF
według kosztów
rzeczywistych
według kosztów
rzeczywistych
360,80 HUF
216,48 HUF
360,80 HUF

1 443,21 HUF
usługa niedostępna w
ramach Podstawowego
Rachunku Płatniczego

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie
na hasło
Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji,
zastrzeżenie karty własnej)
Usługa bankowości elektronicznej:
Dostęp do systemu Internet Banking
miesięcznie

0,00 HUF
0,00 HUF

Powiadamianie SMS:
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

Wysyłanie informacji o zmianie salda

0,00 HUF
opłaty pobierane
zbiorczo za cały
miesiąc w ostatnim
dniu miesiąca za
każdy SMS wysłany
przez Bank

21,65 HUF

