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Zasady pobierania opłat i prowizji
1. Tabela opłat i prowizji Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie dla klientów
instytucjonalnych zwana dalej Tabelą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, zwanego dalej Bankiem.
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.
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 Tabela 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 pokrywa zleceniodawca transakcji 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. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub
według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
11. Tabela nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Tabeli nie zobowiązuje Banku
do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą
wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
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RACHUNKI BANKOWE
TAB.1

Rachunki rozliczeniowe w pakietach optymalnych

L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Konto
Własny
Biznes 1a

Konto Biznes
1b

Konto
Agro Biznes 1c

Konto
Profit Biznes 1d

1.

Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2.

Prowadzenie rachunku bieżącego/pomocniczego

miesięcznie2

18 zł

20 zł

7 zł

7 zł

3.

Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 30 dni od daty
otwarcia

jednorazowo

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

4.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe:

4.1

Wpłata gotówkowa w placówce Banku

od kwoty

0,14%
min. 5 zł

0,14%
min. 5 zł

0,14%
min. 5 zł

0,14%
min. 2,50 zł3

4.2

Wypłata gotówkowa

od kwoty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

od transakcji

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

5.

Realizacja płatności ze środków bieżących4

6.

Przelew na rachunek w Banku:

6.1

w placówce Banku5

za przelew

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

6.2

w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

7.

Przelew krajowy w PLN na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR:

7.1

w placówce Banku

za przelew

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

7.2

w systemie bankowości internetowej/mobilnej

za przelew

1 zł

1,50 zł

1 zł

1 zł

8.

Przelew krajowy w PLN na rachunek ZUS/US:

8.1

w placówce Banku

za przelew

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

8.2

w systemie bankowości internetowej

za przelew

0 zł

1 zł

0 zł

0 zł

niedostępny

niedostępny

niedostępny

niedostępny

za przelew

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

9.

Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku w systemie BlueCash6:

9.1

w placówce Banku

9.2

w systemie bankowości internetowej/mobilnej

10.

Przelew na rachunek w systemie SORBNET

10.1

o wartości zlecenia < 1 000 000,00 zł

za przelew

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

10.2

o wartości zlecenie ≥ 1 000 000,00 zł

za przelew

25 zł

25 zł

25 zł

25 zł

11.

Zlecenia stałe

11.1

rejestracja/zmiana zlecenia stałego

11.1.1

w placówce Banku

za zlecenie

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

11.1.2

w systemie bankowości internetowej

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

11.2

Odwołanie zlecenia stałego

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

11.3

Realizacja zlecenia stałego

11.3.1

Przelew na rachunek w Banku
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L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Konto
Własny
Biznes 1a

Konto Biznes
1b

Konto
Agro Biznes 1c

Konto
Profit Biznes 1d

11.3.1.1

w placówce Banku

za zlecenie

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

11.3.1.2

w systemie bankowości internetowej

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

11.3.2

Przelew krajowy w PLN na rachunek w innym banku krajowym

11.3.2.1

w placówce Banku

za zlecenie

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

11.3.2.2

w systemie bankowości internetowej

za zlecenie

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

12.

Polecenie zapłaty

12.1

Rejestracja polecenia zapłaty

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

12.2

Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

12.3

Realizacja polecenia zapłaty

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

12.4

Odrzucenie polecenia zapłaty

za zlecenie

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

13.

Elektroniczne Kanały dostępu

13.1

System bankowości elektronicznej:

13.1.1

Aktywacja systemu

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

13.1.2

Użytkowanie systemu7

miesięcznie

7 zł

20 zł

7 zł

6 zł

13.1.3

Wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS

za każdy SMS
wysłany przez
Bank

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

13.1.4

Wydanie lub wysłanie koperty z jednorazowym hasłem
aktywacyjnym

za każdą
wydaną kartę

+ opłata wg
obowiązującego
cennika Poczty
Polskiej S.A.

+ opłata wg
obowiązującego
cennika Poczty
Polskiej S.A.

+ opłata wg
obowiązującego
cennika Poczty
Polskiej S.A.

+ opłata wg
obowiązującego cennika
Poczty Polskiej S.A.

13.1.5

Logowanie dwuetapowe
miesięcznie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

za każdy SMS
wysłany przez
Bank

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

miesięcznie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

miesięcznie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

-

0 zł

0 zł

-

0 zł

-

-

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

13.1.5.1

kodem uzyskanym z aplikacji EBO Token

13.1.5.2

kodem SMS

13.1.5.3

kodem jednorazowym z karty kodów

13.1.6

kodem uzyskanym z aplikacji EBO Token lub EBO Token
Desktop

13.1.6.2

w formie przesłania kodu SMS

13.1.6.2.
1

przesłanie pierwszych 15 SMS

13.1.6.2.
2

przesłanie pierwszych 35 SMS

13.1.6.2.
3

przesłanie każdego kolejnego SMS

13.2

5 zł

5 zł

5 zł

Autoryzacja zleceń i operacji

13.1.6.1

13.1.7

5 zł

wydanie lub wysłanie karty kodów jednorazowych

za każdy SMS
wysłany przez
Bank
za każdy SMS
wysłany przez
Bank
za każdy SMS
wysłany przez
Bank
za każdą
wydaną kartę

5 zł

+ opłata wg
obowiązującego
cennika Poczty
Polskiej S.A.

5 zł

+ opłata wg
obowiązującego
cennika Poczty
Polskiej S.A.

5 zł

+ opłata wg
obowiązującego
cennika Poczty
Polskiej S.A.

5 zł

+ opłata wg
obowiązującego cennika
Poczty Polskiej S.A.

Usługa SMS – powiadomienia SMS o stanie wolnych środków8:

O.K. BANK – Oczywiste Korzyści
str. 4

L.p.
13.2.1

Rodzaj usług (czynności)
użytkowanie usługi SMS

13.2.1.1

pierwsze 40 SMS (Opłata za SMS dostępnych w ramach
opłaty za użytkowanie usługi SMS)

13.2.1.2

każdy kolejny SMS

13.3

Powiadomienie SMS o logowaniu

13.4

Telefoniczna usługa na hasło9
8

Tryb
pobierania

Konto
Własny
Biznes 1a

Konto Biznes
1b

Konto
Agro Biznes 1c

Konto
Profit Biznes 1d

miesięcznie

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

miesięcznie

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

za każdy SMS
wysłany przez
Bank
za każdy SMS
wysłany przez
Bank
za każdy SMS
wysłany przez
Bank
miesięcznie

13.5

Powiadomienie SMS o saldzie na rachunku

14.

Usługa płatności masowych

14.1

aktywacja usługi

jednorazowo

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

14.2

korzystanie z usługi płatności masowych

miesięcznie

100 zł –
1 000 zł
wg umowy
z Klientem

100 zł –
1 000 zł
wg umowy
z Klientem

100 zł –
1 000 zł
wg umowy
z Klientem

100 zł – 1 000 zł
wg umowy
z Klientem

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rachunek oferowany:
a) dla przedsiębiorców indywidualnych, wtym wspólników spółek cywilnych,
b) dla Klientów pozarolniczej działalności gospodarczej z wyłączeniem przedsiębiorców indywidualnych, w tym wspólników cywilnych,
c) dla rolnika indywidualnego
d) dla jednostek niekomercyjnych działających na rzecz osób prywatnych.
Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Opłata pobierana 14 dnia miesiąca.
Opłata nie dotyczy Parafii i Fundacji.
Opłata naliczana od wartości zleceń gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z części środków, które wpłynęły w dniu zlecenia. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty
pobranej za przelew lub wypłatę.
Opłata nie obowiązuje dla przelewów pomiędzy rachunkami rozliczeniowymi (rachunek bieżący i rachunki pomocnicze) Klienta, na rachunki lokat terminowych, na rachunki
kredytowe oraz opłat i prowizji pobieranych przez Bank.
Maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł.
Opłata pobierana z rachunku rozliczeniowego bieżącego. Opłata niezależnie od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.
Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa.
Opłata niezależnie od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.

TAB.2

Rachunki rozliczeniowe w walutach

L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Klienci pozarolniczej
działalności gospodarczej

Rolnik
indywidualny

Jednostki
niekomercyjne
działające na
rzecz osób
prywatnych

1.

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

2.

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

15 zł

10 zł

5 zł

TAB.3

Operacje od czynności dewizowych

L.p.
1.

Stawka w PLN 4

Rodzaj usługi (czynność)

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno –
rentowe.

1.1

Przelewy SEPA2/polecenia wypłaty3 na kwoty nieprzekraczające równowartości 10,00EUR

7,00

1.2

Przelewy SEPA

10,00

1.3

Polecenia wypłaty

1.3.1

0,20%
min. 20,00 max. 100,00

Opłata „Non - STP” - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty
 kodu BIC banku beneficjenta lub
 numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane

35,00
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do kraju, w którym ten standard obowiązuje.
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1.3
Kod BIC nie jest wymagany dla transakcji w walucie euro na terenie państw członkowskich.
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.

1.4
2.

150,00
+ koszty banków trzecich

Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym do banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno – rentowe.

2.1

Przelewy SEPA

2.2

2.2.1

10,00

Polecenia wypłaty
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 2.7,
w przypadku opcji kosztowej „OUR”
Opłata „Non - STP” - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty
 kodu BIC banku beneficjenta lub
 numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane
do kraju, w którym ten standard obowiązuje.
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 2.2
Kod BIC nie jest wymagany dla transakcji w walucie euro na terenie państw członkowskich.

0,20%
min. 30,00 max. 150,00

35,00

2.3

Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS.

2.4

Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie niestandardowym:
Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 2.4.1 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2.2

2.4.1

W trybie pilnym w EUR, USD i GBP (z datą waluty „dziś”)

2.5

Zmiany/ korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta

2.6

Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym
Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej

15,00

2.7

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty (opcja kosztowa OUR)

100,00

3.

Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

4.

Czeki zagraniczne:

20,00

150,00
150,00 + koszty banków trzecich

150,00 + koszty banków trzecich

4.1

Skup czeków podróżniczych
Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka
czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno.

10,00

4.2

Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A.

20,00

4.3

Inkaso czeków
Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty
bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę.

4.4

Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku

1.
2.

3.
4.

0,20%
min.40,00 max. 100,00
50,00 +koszty rzecz.

Przekaz w obrocie dewizowym: Transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA zarówno przychodzące jak i wychodzące.
Przelew SEPA: Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę
o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy wstandardzie IBAN;
3) koszty „SHA”;
4) tryb realizacji standardowy;
5) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
6) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie
internetowej www.bankbps.pl.
Polecenie wypłaty: instrukcja płatnicza, nie spełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej
instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
Prowizje i opłaty: Do wyliczania prowizji i opłat Banku mają zastosowanie kursy średnie NBP ogłoszone przez NBP w dniu poprzedzającym dokonanie rozliczenia.

TAB.4

Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych
Rodzaj usług (czynności)

L.p.
1.

Tryb pobierania

Stawka

Realizacja tytułu egzekucyjnego w postępowaniu sądowym (nakazowym lub procesowym) oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

1.1

pierwsza realizacja

za przelew

30 zł

1.2

każdy następny przelew

za przelew

10 zł
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2.

Zmiana pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników w trakcie trwania umowy

za czynność

25 zł

3.

Zmiana adresu zamieszkania, nazwiska lub innych danych osobowych (z opłaty zwolnione zmiany
wynikające z ustawową wymianą dokumentu tożsamości, jeżeli zostały dokonane w terminie ustawowym)
Przekształcenie wspólnego konta w indywidualne lub na odwrót, zmiana warunków umowy rachunku
bankowego w postaci aneksów
Wyciąg:

za czynność

25 zł

za czynność

25 zł

4.
5.
5.1
5.1.1

miesięczny
Wysyłany do r-ku nieudostępnionego w systemie bankowości internetowej

za wyciąg

7 zł
+ opłata wg
obowiązującego cennika
Poczty Polskiej S.A.

5.1.2

Wysyłany do r-ku udostępnionego w systemie bankowości internetowej

za wyciąg

7 zł
+ opłata wg
obowiązującego cennika
Poczty Polskiej S.A.

5.1.3

Odbierany w placówce Banku

za wyciąg

0 zł

5.1.4

Udostępniany w systemie bankowości internetowej

za wyciąg

0 zł

5.1.5

Wysyłany na adres e-mail

za wyciąg

0 zł

5.2
5.2.1

dzienny
Wysyłany do rachunku nieudostępnionego w systemie bankowości internetowej

za wyciąg

5 zł
+ opłata wg
obowiązującego cennika
Poczty Polskiej S.A.

5.2.2

Wysyłany do rachunku udostępnionego w systemie bankowości internetowej

za wyciąg

5 zł
+ opłata wg
obowiązującego cennika
Poczty Polskiej S.A.

5.2.3

Odbierany w placówce Banku

za wyciąg

5 zł

5.2.4

Udostępniany w systemie bankowości internetowej

za wyciąg

0 zł

5.2.5

Wysyłany na adres e-mail

za wyciąg

0 zł

6.

Opłata za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego oraz 1 dokumentu do wyciągu (niezależnie)

za dokument

10 zł

7.

Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym1:

7.1

za każdy miesiąc roku bieżącego

za dokument

5 zł max. 30 zł

7.2

Za każdy miesiąc roku poprzedniego

za dokument

7 zł max. 50 zł

za opinię

50 zł – 200 zł

za zaświadczenie

20 zł – 100 zł

od transakcji
za czynność

1%
min. 15 zł
50 zł

za czynność

25 zł

8.

Opłata za wydanie opinii bankowej na wniosek Posiadacza rachunku

9.

11.

Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie rachunku np. posiadaniu rachunku, wskazania NRB, stanu
środków na życzenie Posiadacza rachunku (Klient nie może żądać za tę odpłatność wydania zaświadczenia
zawierającego opinię wydawaną w trybie art.105 ustawy Prawo bankowe)
Opłata za blokadę środków na rachunkach i lokatach klientów OK. BS (na rzecz innego banku) – od
wysokość środków zablokowanych
Za likwidację rachunku rozliczeniowego na życzenie Klienta przed upływem 1 miesiąca od daty otwarcia

12.

Uaktywnienie rachunku rozliczeniowego (bieżącego i pomocniczego) złotowego nieczynnego na czynny

13.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego złożenie przez Klienta lub wykonanie przez Bank potwierdzenia
przelewu
Opłata za przyjęcie zgłoszenia zastrzeżenia w MIG-DZ.

za zaświadczenie

10 zł

za zgłoszenie

10 zł

za dokument

100 zł – 700 zł

16.

Opłata za sporządzenie kompleksowej informacji na potrzeby firm audytorskich badających sprawozdanie
finansowe – pobierana najpóźniej w dacie wydania dokumentu (w zależności od złożoności opinii)
Opłata za sporządzenie odpisu (od jednej strony)

17.

Statutu lub innego dokumentu wydawanego zgodnie z postanowieniami Prawa spółdzielczego

za dokument

5 zł

10.

14.
15.
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18.
1.

Wypełnienie dokumentu bankowego na zlecenie Klienta (od 1 dokumentu)

za dokument

10 zł

Opłata netto, należy doliczyć podatek VAT. Opłaty nie pobiera się, gdy jedyną operacją w roku było dopisanie odsetek, gdy odpis sporządzony jest dla sądu lub prokuratury.

KARTY BANKOWE
TAB.5

Karty debetowe

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Visa Business
Debetowa
Stawka

1.

Wydanie nowej karty

jednorazowo

0 zł

2.

Wznowienie karty

jednorazowo

0 zł

3.

Posiadanie karty
miesięcznie

0 zł

miesięcznie

7 zł

3.1
3.2

pobierana w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych w cyklu rozliczeniowym na kwotę większą
lub równą niż 500,00 zł
pobierana w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych w cyklu rozliczeniowym na kwotę mniejszą
niż 500 zł

4.

Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

20 zł

5.

Transakcje bezgotówkowe1

od transakcji

0 zł

6.

Transakcje gotówkowe1

6.1

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami2

od transakcji

6.2

w pozostałych bankomatach w kraju

od transakcji

4 zł

6.3

w bankomatach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

2% min. 10 zł

6.4

we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.,

od transakcji

0 zł

6.5

w punktach akceptujących kartę w kraju

od transakcji

5 zł

6.6

w punktach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

2% min. 10 zł

6.7

w placówkach Poczty Polskiej

od transakcji

5 zł

6.8

w usłudze Cashback

od transakcji

1,50 zł

0 zł

7.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie3

7.1

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami2

od transakcji

0 zł

7.1

w pozostałych bankomatach w kraju

od transakcji

3 zł

8.

Rozpatrzenie reklamacji

jednorazowo

0 zł

9.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany

od strony

5 zł

10.

Zmiana danych Użytkowników karty
5 zł

10.1

niewymagająca wymiany karty

od transakcji

10.2

wymagająca wymiany karty

od transakcji

11.

Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Użytkownika

od transakcji

10 zł

12.

Zmiana wysokości limitów dziennych

od transakcji

5 zł

13.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

jednorazowo

1 500 zł

5 zł
+ opłata za wydanie
duplikatu karty
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14.
1.
2.
3.

Ubezpieczenie „Bezpieczna karta"

miesięcznie

0 zł

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu
własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.
Lista bankomatów dostępna wplacówkach i na stronie internetowej Banku BPS.
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.

TAB.6

Karty kredytowe
Stawka

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Wydanie nowej karty:

1.1

VISA Business Credit

Tryb pobierania

Posiadacz rachunku
rozliczeniowego w
Banku

Pozostali Klienci

0 zł

100 zł

0 zł

-

0 zł

100 zł

0 zł

-

jednorazowo
1.2

VISA Business Credit Gold

2.

Wznowienie karty:

2.1

VISA Business Credit
jednorazowo

2.2

VISA Business Credit Gold

3.

Obsługa karty głównej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych
obciążających rachunek karty wyniosła:

3.1

VISA Business Credit

3.1.1

mniej niż 1 500 zł

10 zł

10 zł

0 zł

0 zł

20 zł

-

0 zł

-

0 zł

50 zł

0 zł

-

25 zł

25 zł

50 zł

-

miesięcznie
3.1.2
3.2
3.2.1

co najmniej 1 500 zł
VISA Business Credit Gold
mniej niż 3 500 zł
miesięcznie

3.2.2

co najmniej 3 500 zł

4.

Wydanie dodatkowej karty

4.1

VISA Business Credit
jednorazowo

4.2

VISA Business Credit Gold

5.

Obsługa dodatkowej karty:

5.1

VISA Business Credit
rocznie

5.2

VISA Business Credit Gold

6.

Wydanie duplikatu karty:

jednorazowo

30 zł

30 zł

7.

Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę

jednorazowo

0 zł

0 zł

8.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty

jednorazowo

0 zł

0 zł

9.

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

jednorazowo

0 zł

0 zł

10.

Transakcje bezgotówkowe2,3

od transakcji

0 zł

0 zł

11.

Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków4:

11.1

w kraju

od transakcji

3% min. 5 zł

3% min. 5 zł
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Stawka
Lp.

Posiadacz rachunku
rozliczeniowego w
Banku

Pozostali Klienci

2% min. 20 zł

2% min. 20 zł

za granicą

12.

Przelew z karty

od transakcji

3% min. 5 zł

3% min. 5 zł

13.

Sprawdzenie salda w bankomacie5

od transakcji

0 zł

0 zł

14.

Powtórne generowanie wyciągu

jednorazowo

2 zł

2 zł

15.

Zmiana danych Użytkownika karty

jednorazowo

0 zł

0 zł

16.

Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty

jednorazowo

0 zł

0 zł

17.

Obsługa nieterminowej spłaty6

jednorazowo

20 zł

20 zł

miesięcznie od
kwoty salda
końcowego okresu
rozliczeniowego

5% min. 100 zł

5% min. 100 zł

miesięcznie

0 zł

0 zł

18.

Minimalna spłata zadłużenia na karcie

19.

Ubezpieczenie „Bezpieczna karta”

20.

Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania karty kredytowej:

20.1

Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki za pomocą karty

20.1.1

VISA Business Credit

3 000 zł

3 000 zł

20.1.2

VISA Business Credit Gold

6 000 zł

-

Maksymalny dzienny limit operacji dla transakcji bezgotówkowych za pomocą karty

20.2.1

VISA Business Credit

20 000 zł

20 000 zł

20.2.2

VISA Business Credit Gold

50 000 zł

-

20.3

Minimalny limit kredytowy

20.3.1

VISA Business Credit

3 000 zł

3 000 zł

20.3.2

VISA Business Credit Gold

5 000 zł

-

20.4

4.
5.

Tryb pobierania

11.2

20.2

1.
2.
3.

Rodzaj usług (czynności)

Maksymalny limit kredytowy

20.4.1

VISA Business Credit

50 000 zł

50 000 zł

20.4.2

VISA Business Credit Gold

100 000 zł

-

7 dzień każdego
miesiąca

7 dzień każdego
miesiąca

51 dni

51 dni

20.5

Dzień początku cyklu rozliczeniowego

20.6

Okres bez odsetkowy

Oferta karty kredytowej VISA Business Credit Gold wyłącznie dla Posiadacza rachunku rozliczeniowego bieżącego w Banku
Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu
własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
Kwota płatna za każde wysłane wezwanie / upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową
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PRODUKTY KREDYTOWE
TAB.7
Lp.

Kredyty w rachunku kredytowymi rachunku rozliczeniowym

Rodzaj usług (czynności)

1.

Opłata przygotowawcza za złożenie wniosku o przejęcie długu z tytułu
kredytu preferencyjnego inwestycyjnego

2.

Prowizja za sporządzenie promesy udzielenia kredytu

3.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, zlecenia gwarancji,
poręczenia bankowego, factoringu i innych wierzytelności – z
wyłączeniem kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR

4.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu
preferencyjnego z dopłatą ARiMR

5.

Prowizja od udzielonych, odnowionych kredytów obrotowych w
rachunku bieżącym i kredytowym oraz inwestycyjnych – z
wyłączeniem kredytów preferencyjnych

6.

7.
8.
9.
10.
11.

150,00 zł
0,1% – 4,0%
nie mniej niż 100,00 zł

≤ 500.000,00 zł

0,10%

> 500.000,00 zł ≤ 1.000.000,00 zł

0,08%

> 1.000.000,00 zł

0,06%

pobierana, niezależnie od prowizji za
udzielenie kredytu, w dacie założenia
wniosku, warunkująca jego rozpatrzenie i
niepodlegająca zwrotowi
od wartości udzielonego kredytu –
pobierana jednorazowo lub przy
uruchomieniu poszczególnych transz
kredytu

1,00%

0,3% – 4,0%

0,2 – 0,5
stopy kredytu

Prowizja od udzielonego limitu debetu w rachunku rozliczeniowym

Miesięcznie, od wartości ustalonego limitu

0,25%

Naliczana od kwoty powyżej 1.000,00 zł

1,0%

Naliczana od kwoty powyżej 1.000,00 zł

0,5%

Prowizja od niedozwolonego limitu debetowego w rachunku
rozliczeniowym
Prowizja od niedozwolonego limitu kredytowego w rachunku
bieżącym

13.

Prowizja od udzielonych i odnowienie gwarancji i poręczeń

14.

Prowizja za korzystanie z gwarancji
i poręczeń

15.

Prowizja za przyjęcie faktury do faktoringu

16.

Prowizja od brakującego udziału własnego

19.

pobierana w dacie złożenia wniosku
niezależnie od wartości kredytu
od wartości przyrzeczonego kredytu,
pobierana nie później niż w dacie wydania
promesy
pobierana, niezależnie od prowizji za
udzielenie kredytu, w dacie założenia
wniosku, warunkująca jego rozpatrzenie i
niepodlegająca zwrotowi

w stosunku rocznych od salda zobowiązania
pozabilansowego – pobierana miesięcznie

12.

18.

Stawka

Prowizja od udzielonych kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR, z
wyłączeniem kredytów dla producentów rolnych z 100% dopłatą do
oprocentowania - linia KO
Prowizja od udzielonych kredytów preferencyjnych kredytów dla
producentów rolnych z 100% dopłatą ARiMR do oprocentowania - linia
KO
Prowizja od niewykorzystanego limitu kredytu obrotowego w
rachunku kredytowym

Prowizja za gotowość uruchomienia kredytu lub transzy kredytu, z
wyłączeniem kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR

17.

Tryb pobierania

Prowizja za udzielenie kredytu, gwarancji, poręczenia, skupionej
wierzytelności wobec podmiotu zaklasyfikowanego do branży
gospodarki o podwyższonym ryzyku1
Prowizja za administrowanie kredytów inwestycyjnych z wyłączeniem
kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR

od wartości udzielonego kredytu

od wartości udzielonego kredytu

od kwoty postawionych środków do
dyspozycji za okres do dnia wykorzystania
środków, pobierana w dacie wykorzystania
środków
od wartości udzielonego poręczenia /
gwarancji płatana jednorazowo w dacie
wystawienia gwarancji/ poręczenia
od wartości gwarancji / poręczenia płatna
kwartalnie
jednorazowo przy przyjęciu faktury
od kwoty kredytu stanowiącej różnicę
pomiędzy wkładem wymaganym a
wniesionym
naliczana przy udzieleniu, liczona od kwoty
należności głównej, pobierana jednorazowo
lub w ratach zgodnie z decyzją
od wartości aktualnego zaangażowania
kapitałowego płacona okresowo wg decyzji

1,00%
0,25%

0,5 – 0,8
stopy kredytu

0,1% – 5,0%
0,1% - 4,0%
0,1% – 3,0%

0,1% do 10,0%
1,5%

0,1% - 0,5%

Opłata za monitoring sytuacji ekonomiczno – finansowej Dłużnika
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Lp.

Rodzaj usług (czynności)

W odniesieniu do umów obowiązujących w dniu 15.09.2008 r. –
pobierana w okresach planowanego monitoringu (kwartalnie, rocznie)
zależna od wartości udzielonego kredytu

Tryb pobierania

Stawka

w zależności od pierwotnej wartości
kredytu:

min.

Max

≤ 50.000,00 zł

20 zł

60 zł

> 50.000,00 zł ≤ 500.000,00 zł

50 zł

100 zł

> 500.000,00 zł

100 zł

500 zł

Wg klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz
aktualnego zaangażowania

Stawka %

Minimalna
opłata

przy zaangażowaniu do 5% kapitałów własnych Banku
W odniesieniu do umów zawartych od dnia 15.09.2008 r. oraz umów
objętych porozumieniem w sprawie zmiany prowizji - pobierana w
okresach sporządzenia monitoringu jako % od wartości aktualnego
łącznego zaangażowania kapitałowego, z wyłączeniem salda
kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR oraz limitów
odnawialnych w rachunku rozliczeniowym i kart kredytowych, na
dzień sporządzenia monitoringu przy uwzględnieniu dolnej granicy
wyrażonej kwotowo

20.

Prowizja z tytułu utraconych dochodów banku z tytułu nabytych
przez bank wierzytelności

21.

Prowizja tytułem przedterminowej spłaty części lub całości kapitału,
z wyłączeniem spłaty kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR

22.

Opłata za aneks do umowy kredytowej

23.

Opłata za zwolnienie lub zmianę zabezpieczenia w trakcie trwania
umowy, niezależnie od opłaty za aneks

24.

Opłata za sporządzenie wniosku do sądowego rejestru zastawów

25.

Opłata za sporządzenie pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem bieżącym

26.

Opłata za sporządzenie umowy przeniesienia własności tytułem
zabezpieczenia wierzytelności bankowej

27.

Opłata za sporządzenie przez bank wniosku o ustanowienie hipoteki

należności normalne - prowizja pobierana
0,05%
100,00 zł
rocznie
należności nieregularne2– prowizja
0,015%
75 zł
pobierana kwartalnie
przy zaangażowaniu powyżej 5% i nie więcej niż 9% kapitałów własnych
Banku
należności normalne - prowizja pobierana
0,03%
150 zł
półrocznie
2
należności nieregularne – prowizja
0,015%
100 zł
pobierana kwartalnie
przy zaangażowaniu kredytowym powyżej
9% kapitałów własnych Banku (należności
0,015%
200 zł
normalne i nieregularne2) – prowizja
pobierana kwartalnie
liczona od wartości niezrealizowanego
dyskonta
10%
od wartości kapitału spłacanego w części lub
0,2% – 10,0%
całości powyżej 30 dni od umownego
wartości spłaty
terminu spłaty
pobierana w dacie zawarcia aneksu
pobierana w dacie spisania aneksu
50 zł – 200 zł
pobierana wraz z opłatą za wpis do rejestru
zastawów
pobierana w terminie sporządzenia
pełnomocnictwa
pobierana w dacie sporządzenia umowy
zabezpieczenia
za każdy wniosek
pobierana najpóźniej w dacie wydania opinii
wysokość zależna od złożoności i terminu
wydania dokumentu

30.

Opłata za sporządzenie na pisemny wniosek Klienta zaświadczeń
dotyczących całkowitej spłacie wierzytelności leasingowej

pobierana w dacie złożenia wniosku, zapłata
opłaty warunkuje rozpatrzenie wniosku

31.

Prowizja za prolongatę kredytu niezależnie od opłaty za sporządzenie aneksu

32.

Prowizja za wydłużenie okresu kredytowania niezależnie od opłaty za
sporządzenie aneksu

33.

Opłata z tytułu wystosowania „Wezwania do zapłaty” oraz
„Wezwanie do zapłaty z weksla” w przypadku nieterminowej spłaty

29.

40 zł
15 zł
30 zł
50 zł

Opłata za wydanie opinii o działalności firmy (tzw. opinia bankowa
wydana na podstawie art.104 i 105 Prawa Bankowego) z wyłączeniem
wystawianej opinii w trybie art. 105 Prawa bankowego dla BS
Opłata za sporządzenie na pisemny wniosek Klienta zaświadczeń
dotyczących stanu zadłużenia, obsługi kredytu lub innych informacji o
transakcji kredytowej, poza opłatą wymienioną w pkt.31 oraz opinią
wydawaną w trybie art. 105 Prawo bankowe

28.

100 zł – 500 zł

pobierana w dacie złożenia wniosku, zapłata
opłaty warunkuje rozpatrzenie wniosku

100 zł – 300 zł

50 zł – 300 zł

10 zł

liczona od wartości prolongowanej

0,5 % - 5,0 %

liczona od wartości zadłużenia
pozostającego do spłaty

1,0 % - 5,0 %

ewidencjonowana w chwili wystawienia
wezwania, pobierana na zasadach
Regulaminowych

100 zł
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Lp.

Rodzaj usług (czynności)

34.

Prowizja od zawarcia ugody/ porozumienia tymczasowego

35.

Opłata za wydane zezwolenie na wykreślenie hipoteki

37.

Opłata za wykreślenie danych osobowych z MIG BR przed terminem
ustawowym
Opłata za wydanie historii spłat transakcji o charakterze kredytowym
na pisemny wniosek Klienta (dotyczy wierzytelności spłaconych)

38.

Opłata za sporządzenie formularza PCC

36.

Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej
przedmiot zabezpieczenia - Pobierana przy monitoringu
zabezpieczenia
1) jeżeli nieruchomość położona jest na podstawowym terenie
działania Banku3

39.

Tryb pobierania

Stawka

liczona od wartości należności (łącznie z
odsetkami), pobierana nie później niż w
dacie zawarcia ugody
zezwolenie wydane w terminie do 12
miesięcy od daty ostatecznej spłaty
zezwolenie wydane w terminie powyżej 12
miesięcy od daty ostatecznej spłaty
pobierana nie później niż przed złożeniem
wniosku przez Bank

0,5% - 6,0%

pobierana w dniu złożenia wniosku

50 zł
100 zł
100 zł
100zł
30 zł

Pobierana przy monitoringu zabezpieczenia
Kwota uzależniona od rodzaju
nieruchomości

a)

Nieruchomość komercyjna

co roku

200 zł

b)

Gospodarstwo rolne

co roku

100 zł

c)

Nieruchomość mieszkalna

co trzy lata

100 zł

2) jeżeli nieruchomość położona jest na podstawowym terenie
działania Banku

Kwota uzależniona od rodzaju
nieruchomości

a)

Nieruchomość komercyjna

co roku

300 zł

b)

Gospodarstwo rolne

co roku

150 zł

c)

Nieruchomość mieszkalna

co trzy lata

150 zł

40.

Opłata tytułem wydania pisemnego wyjaśnienia oceny zdolności
kredytowej

41.

Opłata za wypełnienie druków bankowych na zlecenie Klienta

42.

Opłata za konwersję planu przedsięwzięcia inwestycyjnego
finansowanego kredytem preferencyjnym

43.

Opłata za weryfikację wartości nieruchomości w bazie AMRON

44.

Opłata za sporządzenie kopii, odpisu umowy kredytowej/ pożyczki,
umowy gwarancji/poręczenia, umowy wierzytelności oraz umów
zabezpieczenia

od sporządzenia kopii/ odpisu jednej umowy
(w zależności od ilości stron)

5 zł za stronę nie mniej niż
20 zł

Opłata lub prowizja za wydanie zaświadczenia o zdolności
kredytowej Klienta Banku

uzależniana od faktu czy Klient jest
Kredytobiorcą terminowo przedkładającym
dokumentację do monitoringu oraz od
kwoty, do której zdolność Bank potwierdza

od kwoty do której ma
myć wystawione
zaświadczenie o zdolności

≤100.000,00 zł

0,30%

> 100.000,00 zł

300 zł

≤ 500.000,00 zł

0,50%

> 500.000,00 zł ≤ 1.000.000,00 zł

0,20%

> 1.000.000,00 zł

0,10%

będącego Kredytobiorcą, który terminowo dostarcza dokumenty
niezbędne do monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej

na żądanie przedsiębiorcy zgodnie z art. 70
ust. 5 Prawo bankowe
od jednego dokumentu np. wniosek
kredytowy
cały dokument wprowadzony na podstawie
przedłożonej i podpisanej wersji papierowej
na formę elektroniczną
na wniosek dostawcy zabezpieczenia
hipotecznego

50 zł – 500 zł
5 zł
100 – 300 zł
300 zł

45.

dla pozostałych Klientów Banku

46.

Inne opłaty i prowizje

wg umowy
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1.

Nie dotyczy przypadków, gdy na zabezpieczenie wierzytelności wnoszone jest zabezpieczenie pozwalające na pełne pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych lub
zastąpienie sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika sytuacją wystawcy zabezpieczenia.
poprzez należności nieregularne należy rozumieć należności „pod obserwacją” oraz należności „zagrożone” obejmujące grupę „poniżej standardu”, „wątpliwe” i stracone”.
Podstawowy teren działania Banku obejmuje teren województwa śląskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, teren rozszerzony obejmuje
pozostałe województwa RP

2.
3.

TAB.8

Podatki i opłaty publiczno-prawne

Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu ustanowienia hipoteki umownej
0,1%
od łącznej kwoty
zabezpieczonych
wierzytelności

1.1

gdy ustanowiona zostanie hipoteka zabezpieczająca wyłącznie wierzytelności istniejące

1.2

jeżeli ustanowiona zostanie hipoteka zabezpieczająca wierzytelności przyszłe lub zabezpiecza zarówno wierzytelności
istniejące i przyszłe

2.

19,00 zł

Opłaty sądowe dot. zastawu rejestrowego (wnoszone na rachunek Sądu):

2.1

Za wpis zastawu rejestrowego

200 zł

2.2

Za zmianę w dokonanym wpisie

100 zł

2.3

Za wykreślenie zastawu z rejestru

50 zł
wg taksy notarialnej lub
stawki właściwego urzędu

3.

Opłaty dot. poświadczenia daty pewnej dokumentów (umów przewłaszczenia)

4.

Opłata sądowa od wniosku w księdze wieczystej ograniczanego prawa rzeczowego

5.

Opłata od wniosku o wpis w KW własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

200 zł

7.

Opłata sądowa za założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w 1 KW, odłączenie nieruchomości lub jej
części , sprostowanie działu I
Opłata sądowa za wykreślenie wpisu w KW
np. wniosek o wykreślenie ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteka) – 100,00 zł

8.

Opłata sądowa za odpis z KW do monitoringu zabezpieczeń wierzytelności

6.

9.

10.

11.

150 zł
60 zł
½ opłaty za wpis

30 zł

0,5%
wartości gwarancji
Opłata prowizyjna za korzystanie z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach portfelowej linii
pobierana w okresach
gwarancyjnej de minimis (PLD)
rocznych
w przypadku kredytów odnawialnych – od kwoty gwarancji dla wysokości limitu w przypadku kredytów
0,0%
nieodnawialnych – za pierwszy okres roczny od kwoty udzielonej gwarancji, w kolejnych okresach od kwoty stanowiącej
dla pierwszego okresu
równowartości kapitału kredytu w dniu po upływie poprzedniego okresu rocznego
rocznego dla kredytów
udzielonych do 31.12.2013
Maksymalna stawka
uzależniona jest od wartości
Opłata (taksa) notarialna za sporządzenie aktu notarialnego, w którym dłużnik poddaje się egzekucji
czynności tj. kwoty do
której Dłużnik poddaje się
egzekucji
Opłata za wypis aktu notarialnego określonego w pkt.10

6 zł za stronę plus VAT 23%
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POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
TAB.9

Operacje czekowe i wekslowe

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

1.

Blankiet czeku do rachunków rozliczeniowych podmiotów

1 zł

2.

Przyjęcie czeku do inkasa

7 zł

3.

Potwierdzenie czeku rozrachunkowego

7 zł

TAB.10 Skrytki sejfowe i przyjęcie w depozyt
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1.

Przyjęcie depozytu za zlecenie Klienta

za czynność

10 zł

2.

Przechowywanie depozytu

miesięcznie

6 zł

3.

Opłata za wynajęcie skrytek sejfowych dla przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej
(Opłata netto, należy doliczyć podatek VAT):

3.1 Skrytki sejfowe małe

3.2 Skrytki sejfowe średnie

3.3 Skrytki sejfowe duże

dziennie

10 zł

miesięcznie

60 zł

rocznie

300 zł

dziennie

15 zł

miesięcznie

100 zł

rocznie

500 zł

dziennie

20 zł

miesięcznie

150 zł

rocznie

800 zł

4.

Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej

jednorazowo

300 zł

5.

Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej

jednorazowo

250 zł

6.

Uszkodzenie skrytki sejfowej

od zdarzenia

500 zł

7.

Złożenie przez bank zawartości skrytki sejfowej do depozytu sądowego

jednorazowo

400 zł

TAB.11 Pojedyncze usługi płatnicze
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

Prowizja od wypłat z konta „zlecenie do wypłaty” (opłatę może wnosić zlecający wypłatę wg umowy)

1,00% min. 5 zł

Prowizja za obsługę kasową:
 na zlecenie innego banku
 zastępczą obsługę jednostek budżetowych
Awizowane i niepodjęte w terminie wysokokwotowe środki pieniężne – pobierana od wartości niezrealizowanej
kwoty skorygowanej o wartość wymagającą awizowania

4.

Prowizja za przeliczanie gotówki wpłacanej w formie wrzutu do skarbca nocnego (od wartości przeliczanej)

5.

Prowizja za przeliczanie, zamianę i wymianę znaków pieniężnych na inne nominały pow. 50 szt.

wg umowy
0,25% nie więcej niż
równowartość 1 000 zł
0,14%
1% nie mniej niż 15zł
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7.

Prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki Gminy Rudziniec - od wartości
wpłaty
Prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki Gminy Gierałtowice – od wartości
wpłaty

0,14%
min. 2 zł
0,14%
min. 2 zł

8.

Prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki Gminy Orzesze – od każdej wpłaty

1,50 zł

6.

Prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny objętych warunkami przetargu
Prowizja od wpłat na rachunki (niezależnie od rodzaju rachunku, za wyjątkiem rachunków prowadzonych na rzecz
parafii i fundacji) dokonywanych w bilonie powyżej 50 szt.

9.
10.
11.

0 zł
1% wartości wpłaty
nie mniej niż 10 zl

Prowizja od inkasa składek oraz odsetek karnych na rzecz KRUS

wg umowy

Wykonanie zastępczej obsługi kasowej na rzecz banków – uczestników Porozumienia podpisanego w imieniu OK
Banku Spółdzielczego przez BPS
Prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunek (od każdej wpłaty) – Gmina
Ornontowice:

12.
13.

0,5%
wartości wpłaty

13.1

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach,

13.2

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

13.3

Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla jednostek oświatowych

0,50 zł

13.4

Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy

0,50 zł

14.

Opłata od wpłat gotówkowych dokonywana na rzecz Gminy Wielowieś przez osoby trzecie

15.

Wypłaty wysokokwotowe wymagające awizowania realizowane bez zgłoszenia – pobierana od nadwyżki ponad
wartość wymagającą awizowania1
1.

0,50 zł
1 zł

2 zł
0,15% max. 500 zł

Kwoty wymagające awizowania i terminy zgłoszeń określone w Komunikacie Banku wsprawie kwoty wypłat gotówkowych z rachunku Klienta wymagające awizowania

TAB.12 Rachunki powiernicze
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Otwarcie rachunku

2.

Prowadzenie rachunku

Tryb pobrania

Stawka

jednorazowo

0 zł

2.1

nieoprocentowanego w PLN

wg umowy

100 zł – 300 zł

2.2

oprocentowanego w PLN

wg umowy

100 zł – 300 zł

2.3

walutowy

wg umowy

100 zł – 300 zł

Realizacja zleceń

za zlecenie

0 zł

3.

Tabela obowiązuje z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 11 lipca 2017 r.
Podstawa prawna:
Przepisy ogólnie obowiązujące – art. 111 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe
Przepisy wewnętrzne – Uchwały Zarządu wydawane w trybie art. 111 ustawy Prawo Bankowe, ostatnia zmiana i tekst jednolity wprowadzono Uchwałą Zarządu
nr 02/41/OK/2017 z dnia 13 lipca 2017r.
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