Załącznik do Uchwały nr 51/2022 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przeworsku z dnia 06.06.2022r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZEWORSKU
DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obowiązuje od 08.06.2022r.

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1.

2.

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

„Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Przeworsku dla klientów instytucjonalnych i jednostek
budżetowych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego
w Przeworsku, zwanego dalej Bankiem.
Opłaty i prowizje pobrane są:
1) Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
2) Miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
3) Zbiorowo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) Zgodnie z zawartą umową.
Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej.
Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.
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.
Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z
Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży
produktu/usługi, której dotyczy.

10. 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 bieżące i pomocnicze na działalność gospodarczą
L.p.
1.
2.
2.1
2.2

Rodzaj usługi (czynności)
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Bieżącego
Pomocniczego

3.

Wpłata gotówkowa

4.

Wypłata gotówkowa

5.
5.1
5.2

System bankowości internetowej
Udostępnienie systemu
Korzystanie
Wydanie dodatkowej karty lub duplikatu karty
mikroprocesorowej
Wydanie czytnika kart
Wydanie dodatkowego czytnika kart

Tryb pobierania
Jednorazowo
Miesięcznie

Od kwoty

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.8.1
5.8.2
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
7.
7.1
7.1.1

Rezygnacja z usług bez zwrotu sprawnego czytnika
kart wraz z kartami
Zniszczenie, zgubienie, nie zwrócenie użytkowanych
sprawnych urządzeń:
Czytnika kart
Karty mikroprocesorowej
Przelewy krajowe
Przelew na rachunek w Banku:
W systemie bankowości internetowej
W placówce Banku
Przelewy na rachunek w innym banku krajowym w
systemie ELIXIR:
W systemie bankowości internetowej
W Banku
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET – w
placówce Banku
Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w
walucie obcej na rachunek w innym banku

7.1.4
7.1.5
7.2

Zwrot nie podjętej kwoty przekazu

7.1.3

7.3
7.4
7.4.1

10 zł
10 zł
0,10% od kwoty nie
mniej niż 2 zł
0,20% od kwoty nie
mniej niż 2 zł

Jednorazowo
Miesięcznie

0 zł
1 zł

Za kartę

0 zł

Za czytnik
Za czytnik

0 zł
0 zł

Za czytnik

200 zł

Za czytnik
Za kartę

150 zł
100 zł

Za przelew

0 zł
0 zł

Za przelew

1 zł
3 zł
15 zł

Opłata transakcyjna za realizację przelewu otrzymanego1)

Z banków krajowych SEPA 2)
Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie
EURO SEPA 2)
Z banków zagranicznych w ramach EOG w innej
walucie niż EURO
Z banków zagranicznych spoza EOG
Opłata za udostępnienie zbiorów BICPLUSIBAN

7.1.2

Stawka
0 zł

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie
dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonanie
na zlecenie Klienta
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie
dewizowym 1)
Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi

6 zł
6 zł
Od transakcji

6 zł
6 zł
45 zł + VAT
0,15% min.20 zł
max. 100 zł

Za zlecenie

75 zł + koszty
banków trzecich

Od transakcji

3 zł
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prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku Polskiej
Spółdzielczości
7.4.2
Przelewy SEPA 2)
7.4.3
Przelew TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG
7.4.4
Polecenie wypłaty 3)
7.4.4.1 Z dyspozycją dotyczącą kosztów „SHA”
7.4.4.2 Z dyspozycją dotyczącą kosztów „OUR”
Opłata transakcyjna za realizację przekazów
7.5
wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych
7.5.1
Polecenie przelewu SEPA do banków krajowych
7.5.2
Polecenie przelewu SEPA do banków krajowych
7.5.3
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w ramach EOG
Polecenie przelewu w walucie obcej
7.5.4

Za przelew

3 zł
30 zł

Od transakcji

3 zł
3 zł

Za przelew

6 zł

(wysyłane do banków krajowych)

7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.8
7.5.9
7.6
8.
8.1
8.2
8.3
9.
9.1
9.2
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
11.
11.1
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
12.6
12.7
12.8

Polecenie wypłaty 3)
Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie
„pilnym” w EUR, USD, GBP i PLN
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących
pobierane „z góry” od poleceń wypłaty
Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu
w obrocie dewizowym, wykonanie na zlecenie BS
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy
rachunkami w Grupie BPS
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia
potwierdzającego wykonanie przekazu
Zlecenie stałe na rachunek
Otwarcie zlecenia
Na inny rachunek w BS Przeworsk
W innym banku krajowym 4)
Polecenie zapłaty
Realizacja z rachunku dłużnika 5)
Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty
Czeki krajowe
Wydanie czeków
Potwierdzenie czeku
Inkaso czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku8)
Przekazane w formie komunikatu SMS
KartyDebetowe: VISA Business Debetowa
Wydanie/ wznowienie nowej karty
Opłata za użytkowanie karty
Wydanie duplikatu karty
Transakcje bezgotówkowe
Wypłaty gotówkowe:
We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 7)
W innych bankomatach w kraju
W bankomatach akceptujących kartę za granicą
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
Sprawdzanie salda w bankomacie 8)
Powtórne generowanie i wysyłanie numeru PIN na
wniosek Użytkownika
Zmiana danych Użytkownika karty

6 zł
6 zł
6 zł

6 zł
100 zł
80 zł
Od transakcji

100 zł
6 zł
10 zł

Jednorazowo
Za zlecenie

1 zł
0 zł
1 zł

Za zlecenie

1 zł
0 zł

Od czeku

1 zł
0 zł
0 zł
0 zł

Miesięcznie

4,9 zł

Jednorazowo
Miesięcznie
Jednorazowo
Od transakcji

0 zł
3 zł
8 zł
0 zł
0 zł

Od transakcji

5 zł9)
2% min. 10 zł
1 000 zł
0 zł

Jednorazowo

8 zł

Od transakcji

3 zł
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12.9
12.10
12.11
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
14.
15.
15.1
15.2
16.
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty
Cash back
Zmiana limitów na karcie
Wyciąg z konta bankowego
Odbierany przez właściciela konta lub osobę
upoważnioną w Banku
Wysyłany na adres poczty elektronicznej / w
systemie bankowości internetowej
Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
zwykłym) na terenie kraju raz w m-c
Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
zwykłym) na terenie kraju więcej niż raz w m-c
Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
poleconym) na terenie kraju
Duplikat wyciągu
Sporządzanie historii rachunku na wniosek posiadacza

Dokonanie blokad środków na rachunkach
bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:
Z Bankiem
Z innymi bankami
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i
zaświadczeń

Jednorazowo
Od transakcji
Od zmiany

0 zł
2 zł
0 zł
0 zł

Za wyciąg
0 zł
0 zł
Za przesyłkę

5 zł
10 zł

Za wyciąg
Za stronę

5 zł
5 zł

Jednorazowo

0 zł
20 zł

Za dokument

50 zł

– Przekaz w obrocie dewizowym – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA
– Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii,
Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu
– Polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub
zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego
odbiorcy (beneficjenta)
– Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” – do przeliczania wartości progów podawanych w EUR na
równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym
– Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew
– Opłata pobierana z rachunku dłużnika
– Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku
– Usługa dostępna jest jedynie w bankomatach świadczących taką usługę
– Dla kart wydanych do 30 kwietnia 2020 r. opłata za wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju do dnia 01.07.2020 r.
wynosi 4 zł.

TAB. 2 Rachunki rolnicze
L.p.
1.
2.

Rodzaj usługi (czynności)
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku

Tryb pobierania
Jednorazowo
Miesięcznie

3.

Wpłata gotówkowa

Za wpłatę

4.

Wypłata gotówkowa

Za wypłatę

5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.1.1
6.1.2

System bankowości internetowej
Dostęp do systemu
Korzystanie
Rezygnacja z usługi
Przelewy krajowe
Przelew na rachunek w Banku:
W systemie bankowości internetowej
W placówce Banku

Jednorazowo
Miesięcznie
Za zlecenie

Za przelew

Stawka
0 zł
0 zł
0,10% od kwoty nie
mniej niż 2 zł 10)
0,20% od kwoty nie
mniej niż 2 zł 10)
0 zł
1 zł
0 zł

0 zł
0 zł
Strona 4 z 12

6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
7.
7.1
7.1.1

Przelewy na rachunek w innym banku krajowym w
systemie ELIXIR:
W placówce Banku
W systemie bankowości internetowej
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET – w
placówce Banku
Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w
walucie obcej na rachunek w innym banku

7.1.4
7.1.5
7.2

Zwrot nie podjętej kwoty przekazu

7.1.3

15 zł

Opłata transakcyjna za realizację przelewu otrzymanego1)

Z banków krajowych SEPA 2)
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie
EURO SEPA 2)
Z banków zagranicznych w ramach EOG w innej
walucie niż EURO
Z banków zagranicznych spoza EOG
Opłata za udostępnienie zbiorów BICPLUSIBAN

7.1.2

Za przelew

3 zł
1 zł

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie
7.3
dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonanie
na zlecenie Klienta
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie
7.4
dewizowym 1)
Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi
7.4.1
prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku Polskiej
Spółdzielczości
7.4.2
Przelewy SEPA 2)
7.4.3
Przelew TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG
7.4.4
Polecenie wypłaty 3)
7.4.4.1 Z dyspozycją kosztów „SHA”
7.4.4.2 Z dyspozycją kosztów „OUR”
Opłata transakcyjna za realizację przekazów
7.5
wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych
7.5.1
Polecenie przelewu SEPA 2) do banków krajowych
7.5.2
Polecenie przelewu SEPA 2) do banków zagranicznych
7.5.3
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w ramach EOG
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do
7.5.4
banków krajowych)
7.5.5
Polecenie wypłaty 3)
Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie
7.5.6
„pilnym” w EUR, USD, GBP, PLN
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących
7.5.7
pobierane „z góry” od poleceń wypłaty
Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego
7.5.8
przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na
zlecenie BS
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy
7.5.9
rachunkami w Grupie BPS
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia
7.6
potwierdzającego wykonanie przelewu
8.
Zlecenie stałe na rachunek:
8.1
Otwarcie zlecenia
8.2
Na inny rachunek w BS Przeworsk
8.3
W innym banku krajowym 5)

6 zł
Od transakcji

6 zł
6 zł

Od transakcji

Za zlecenie

Od transakcji
Za przelew
Od transakcji

6 zł
45 zł + VAT
0,15% min. 20 zł,
max.100 zł
75 zł + koszty
banków trzecich

6 zł
15 zł
30 zł
3 zł
3 zł

6 zł
Za przelew

6 zł
6 zł
6 zł
100 zł
80 zł

Od transakcji

100 zł
6 zł
10 zł

Jednorazowo
Za zlecenie

1 zł
0 zł
1 zł
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9.
9.1
9.2
10.
10.1
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.5.1
11.5.2
11.5.3
11.5.4
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13.
14.
14.1
14.2
15.
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Polecenie zapłaty
Realizacja z rachunku dłużnika 6)
Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty
Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku
Przekazane w formie komunikatu SMS 7)
KartyDebetowe: VISA Business Debetowa
Wydanie/ wznowienie nowej karty
Opłata za użytkowanie karty
Wydanie duplikatu karty
Transakcje bezgotówkowe
Wypłaty gotówkowe:
We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 7)
W innych bankomatach w kraju
W bankomatach akceptujących kartę za granicą
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
Sprawdzanie salda w bankomacie 8)
Powtórne generowanie i wysyłanie numeru PIN na
wniosek Użytkownika
Zmiana danych Użytkownika karty
Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty
Cash back
Zmiana limitów na karcie
Wyciąg z konta bankowego:
Odbierany przez właściciela konta lub osobę
upoważnioną w Banku
Wysyłany na adres poczty elektronicznej / w
systemie bankowości internetowej
Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
zwykłym) na terenie kraju raz w m-c
Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
zwykłym) na terenie kraju więcej niż raz w m-c
Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
poleconym) na terenie kraju
Duplikat wyciągu
Sporządzanie historii rachunku na wniosek posiadacza

Dokonanie blokad środków na rachunkach
bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:
Z Bankiem
Z innymi bankami
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i
zaświadczeń

Za zlecenie

1 zł
0 zł

Miesięcznie

2,9 zł

Jednorazowo
Miesięcznie
Jednorazowo
Od transakcji

0 zł
3 zł
8 zł
0 zł
0 zł

Od transakcji

4 zł
2% min. 10 zł
1 000 zł
0 zł
8 zł

Od transakcji
Jednorazowo
Od transakcji
Od zmiany

3 zł
0 zł
2 zł
0 zł
0 zł

Za wyciąg
0 zł
0 zł
Za przesyłkę

5 zł
10 zł

Za wyciąg
Za stronę

5 zł
5 zł

Jednorazowo

0 zł
20 zł

Za dokument

50 zł

– Przekaz w obrocie dewizowym – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA
– Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii,
Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu
– Polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub
zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego
odbiorcy (beneficjenta)
– Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” – do przeliczania wartości progów podawanych w EUR na
równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym
– Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew
– Opłata pobierana z rachunku dłużnika
– Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku
– Usługa dostępna jest jedynie w bankomatach świadczących taką usługę
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9)

– Dla kart wydanych do 30 kwietnia 2020 r. opłata za wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju do dnia 01.07.2020 r.
wynosi 4 zł.
10) – Dla umów zawartych do dnia 07.06.2022 – obowiązuje od 08.08.2022

TAB. 3 Rachunki dla innych podmiotów niefinansowych (zrzeszenia i organizacje)
L.p.
1.
2.

Rodzaj usługi (czynności)
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku

3.

Wpłata gotówkowa

Tryb pobierania
Jednorazowo
Miesięcznie
Od kwoty

4.

Wypłata gotówkowa

5.
5.1
5.2

System bankowości internetowej
Udostępnienie systemu
Korzystanie
Wydanie dodatkowej karty lub duplikatu karty
mikroprocesorowej
Wydanie czytnika kart
Wydanie dodatkowego czytnika kart

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.8.1
5.8.2
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
7.
7.1
7.1.1

Rezygnacja z usług bez zwrotu sprawnego czytnika
kart wraz z kartami
Zniszczenie, zgubienie, nie zwrócenie użytkowanych
sprawnych urządzeń:
Czytnika kart
Karty mikroprocesorowej
Przelewy krajowe
Przelew na rachunek w Banku:
W systemie bankowości internetowej
W placówce Banku
Przelewy na rachunek w innym banku krajowym w
systemie ELIXIR:
W systemie bankowości internetowej
W Banku
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET – w
placówce Banku
Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w
walucie obcej na rachunek w innym banku

7.1.4
7.1.5
7.2

Zwrot nie podjętej kwoty przekazu

7.1.3

7.3
7.4
7.4.1

Jednorazowo
Miesięcznie

0 zł
1 zł

Za kartę

0 zł

Za czytnik
Za czytnik

0 zł
0 zł

Za czytnik

200 zł

Za czytnik
Za kartę

150 zł
100 zł

Za przelew

0 zł
0 zł

Za przelew

1 zł
3 zł
15 zł

Opłata transakcyjna za realizację przelewu otrzymanego1)

Z banków krajowych SEPA 2)
Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie
EURO SEPA 2)
Z banków zagranicznych w ramach EOG w innej
walucie niż EURO
Z banków zagranicznych spoza EOG
Opłata za udostępnienie zbiorów BICPLUSIBAN

7.1.2

Stawka
0 zł
0 zł
0,20% od kwoty nie
mniej niż 2 zł
0,20% od kwoty nie
mniej niż 2 zł

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie
dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonanie
na zlecenie Klienta
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie
dewizowym 1)
Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi

6 zł
6 zł
Od transakcji

6 zł
6 zł
45 zł + VAT
0,15% min.20 zł
max. 100 zł

Za zlecenie

Od transakcji

75 zł + koszty
banków trzecich

6 zł
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prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku Polskiej
Spółdzielczości
7.4.2
Przelewy SEPA 2)
7.4.3
Przelew TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG
7.4.4
Polecenie wypłaty 3)
7.4.4.1 Z dyspozycją kosztów „SHA”
7.4.4.2 Z dyspozycją kosztów „OUR”
Opłata transakcyjna za realizację przekazów
7.5
wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych
7.5.1
Polecenie przelewu SEPA 2) do banków krajowych
7.5.2
Polecenie przelewu SEPA 2) do banków zagranicznych
7.5.3
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w ramach EOG
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do
7.5.4
banków krajowych)
7.5.5
Polecenie wypłaty 3)
Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie
7.5.6
„pilnym” w EUR, USD, GBP, PLN
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących
7.5.7
pobierane „z góry” od poleceń wypłaty
Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego
7.5.8
przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na
zlecenie BS
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy
7.5.9
rachunkami w Grupie BPS
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia
7.6
potwierdzającego wykonanie przelewu
8.
Zlecenie stałe na rachunek:
8.1
Otwarcie zlecenia
8.2
Na inny rachunek w BS Przeworsk
8.3
W innym banku krajowym 5)
9.
Polecenie zapłaty
9.1
Realizacja z rachunku dłużnika 6)
9.2
Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty
10.
Czeki krajowe
10.1
Wydanie czeków
10.2
Potwierdzenie czeku
10.3
Inkaso czeku
10.4
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
11.
Wyciąg z konta bankowego:
Odbierany przez właściciela konta lub osobę
11.1
upoważnioną w Banku
Wysyłany na adres poczty elektronicznej / w
11.2
systemie bankowości internetowej
Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
11.3
zwykłym) na terenie kraju raz w m-c
Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
11.4
zwykłym) na terenie kraju więcej niż raz w m-c
Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem
11.5
poleconym) na terenie kraju
11.6
Duplikat wyciągu
Sporządzanie historii rachunku na wniosek posiadacza
12.
Dokonanie blokad środków na rachunkach
13.
bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:

Za przelew
Od transakcji

Za przelew

15 zł
30 zł
3 zł
3 zł

6 zł
6 zł
6 zł
6 zł
6 zł
100 zł
80 zł

Od transakcji

100 zł
6 zł
10 zł

Jednorazowo
Za zlecenie

1 zł
0 zł
1 zł

Za zlecenie

1 zł
0 zł

Od czeku

1 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

Za wyciąg
0 zł
0 zł
Za przesyłkę

5 zł
10 zł

Za wyciąg
Za stronę

5 zł
5 zł
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13.1
13.2
14.
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Z Bankiem
Z innymi bankami
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i
zaświadczeń

Jednorazowo

0 zł
20 zł

Za dokument

50 zł

– Przekaz w obrocie dewizowym – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA
– Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii,
Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu
– Polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub
zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego
odbiorcy (beneficjenta)
– Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” – do przeliczania wartości progów podawanych w EUR na
równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym
– Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew
– Opłata pobierana z rachunku dłużnika

OSZCZĘDNOŚCI
TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
L.p.
1.
2.

Rodzaj usługi (czynności)
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku

Tryb pobierania
Jednorazowo
Miesięcznie

Stawka
0 zł
0 zł

Tryb pobierania
Jednorazowo od wnioskowanej
kwoty

Stawka

KREDYTY
TAB. 1 Kredyty obrotowe
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

1.

Rozpatrzenie wniosku – prowizja przygotowawcza

2.

Przyznanie/ odnowienie/ podwyższenie kwoty
kredytu

2.1

Kredyt w rachunku bieżącym

2.2

Kredyt obrotowy do 3 lat

2.3

Kredyt na dobry początek

2.4

Kredyt rewolwingowy

2.5

Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej

3.

5.

Gotowość finansowa 1), 4)
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku
krajowym
Wydanie promesy udzielenia kredytu2)

6.

Spłata całości lub części kredytu przed terminem

7.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu

8.

Podwyższenie kwoty kredytu

4.

9.
10.

Zmiana innych postanowień Umowy na wniosek
Kredytobiorcy
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek
Kredytobiorcy

0%

Jednorazowo od kwoty kredytu

Od 1% nie mniej niż
100 zł 5)
Od 1,50 % nie mniej
niż 100 zł 5)
Od 1,50 % nie mniej
niż 100 zł 5)
Od 1,50 % nie mniej
niż 100 zł 5)
Od 1% nie mniej niż
100 zł 5)

Miesięcznie

Od 1 %

Jednorazowo

0 zł

Jednorazowo od kwoty kredytu
Jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty
Jednorazowo od kwoty
prolongowanej
Jednorazowo od kwoty
podwyższenia

0,5 % min. 50 zł

Stawka prowizji jak za
udzielenie kredytu

Za aneks

100 zł 5)

Jednorazowo

50 zł

0%
Od 0,5 %
min. 100 zł 5)
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Sporządzenie historii kredytu na wniosek
Kredytobiorcy
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek
Kredytobiorcy
Wysyłanie upomnień/ wezwań do zapłaty 3)
Inne czynności związane z kredytem na wniosek
Kredytobiorcy
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki
w księdze wieczystej
Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości
stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu
Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek
Kredytobiorcy
Inne czynności związane z kredytem na wniosek
Kredytobiorcy

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1)
2)
3)
4)
5)

50 zł 5)
50 zł 5)
Za monit

20 zł
50 zł 5)
300 zł

Jednorazowo

0 zł
0 zł
50 zł 5)

Do wniosku

50 zł 5)

– W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym
– Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na
poczet prowizji za udzielenie kredytu
– Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami
Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu
– Prowizja naliczana od kredytu z TAB 1 L.p. 2.1 kredyt w rachunku bieżącym i L.p. 2.4 Kredyt rewolwingowy
– Dla umów zawartych do dnia 07.06.2022r. – obowiązuje od 08.08.2022r.

TAB. 2 Kredyty inwestycyjne
L.p.
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.

Rodzaj usługi (czynności)
Rozpatrzenie wniosku – prowizja przygotowawcza
Przyznanie/ odnowienie/ podwyższenie kwoty
kredytu
Kredyt Szybka Inwestycja
Kredyt inwestycyjny do 5 lat
Kredyt inwestycyjny powyżej 5 lat do 15 lat
Kredytowa linia hipoteczna do 1 roku
Kredytowa linia hipoteczna powyżej 1 roku do 15 lat
Kredyt w konsorcjum bankowym
Kredyt Unia Biznes
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku
krajowym

4.

Spłata całości lub części kredytu przed terminem

5.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu

6.

Podwyższenie kwoty kredytu

7.
8.
9.
10.
11.

Zmiana innych postanowień Umowy na wniosek
Kredytobiorcy
Wydanie promesy udzielenia kredytu 1)
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek
Kredytobiorcy
Sporządzenie historii kredytu na wniosek
Kredytobiorcy
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek
Kredytobiorcy

Tryb pobierania
Jednorazowo od
wnioskowanej kwoty

Stawka
0%

Jednorazowo
od kwoty kredytu

Od 1,5 %
Od 1,5 %
Od 2,00 %
Od 1,50 %
Od 2,00 %
Negocjowana
Od 1,50 %

Jednorazowo

0 zł

Jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty
Jednorazowo od kwoty
prolongowanej
Jednorazowo od kwoty
podwyższenia

Stawka prowizji jak za
udzielenie kredytu

Za aneks

100 zł 3)

Jednorazowo od kwoty kredytu

0,5 % min. 50 zł

0%
Od 0,5 %
min. 100 zł 3)

50 zł
jednorazowo

50 zł 3)
50 zł 3)
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Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 2)
Inne czynności związane z kredytem na wniosek
Kredytobiorcy
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki
w księdze wieczystej
Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości,
stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu
Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek
Kredytobiorcy
Inne czynności związane z kredytem na wniosek
Kredytobiorcy

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1)
2)
3)

Za monit

20 zł
50 zł 3)
300 zł

jednorazowo

0 zł
0 zł
50 zł 3)

Do wniosku

50 zł 3)

– Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na
poczet prowizji za udzielenie kredytu
– Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/ wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami
Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu
– Dla umów zawartych do 07.06.2022r. – obowiązuje od 08.08.2022r.

TAB. 3 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR 1)
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

1.

Rozpatrzenie wniosku – prowizja przygotowawcza

2.

Przyznanie / odnowienie
Administrowanie kredytu na rachunek w innym
banku krajowym

3.
4.

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku
krajowym

5.

Spłata całości lub części kredytu przed terminem

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu

7.

Podwyższenie kwoty kredytu

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zmiana innych postanowień Umowy na wniosek
Kredytobiorcy
Wydanie promesy udzielenia kredytu 4)
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek
Kredytobiorcy
Sporządzenie historii kredytu na wniosek
Kredytobiorcy
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek
Kredytobiorcy
Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 5)
Inne czynności związane z kredytem na wniosek
Kredytobiorcy
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki
w księdze wieczystej
Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości,
stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu
Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek
kredytobiorcy
Inne czynności związane z kredytem na wniosek
Kredytobiorcy

Tryb pobierania
Jednorazowo od
wnioskowanej kwoty
Jednorazowo od kwoty kredytu
Miesięcznie 2) lub kwartalnie 3)
Jednorazowo

Stawka
0%
1,85 %
Miesięcznie 0,08 %
Kwartalnie 0,25 %
0 zł

Jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty
Jednorazowo od kwoty
prolongowanej
Jednorazowo od kwoty
podwyższenia

Stawka prowizji jak za
udzielenie kredytu

Za aneks

100 zł 6)

Jednorazowo od kwoty kredytu

0,5% min. 50 zł

0%
Od 0,5% min.100 zł
do 300 zł 6)

50 zł
jednorazowo

50 zł 6)
50 zł 6)

Za monit

20 zł
50 zł 6)
300 zł

Jednorazowo

0 zł
0 zł
50 zł 6)

Do wniosku

50 zł 6)
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

– na warunkach i zasadach określonych przez ARiMR
– Prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu
(odsetkowej i/lub kapitałowej)
– Prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub
kapitałowej)
– Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na
poczet prowizji za udzielenie kredytu
– Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/ wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami
Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu
– Dla umów zawartych do dnia 07.06.2022r. – obowiązuje od 08.08.2022r.

GWARANCJE BANKOWE / PORĘCZENIA
TAB. 1
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2

Rodzaj usługi (czynności)
Wystawienie promesy gwarancji
Przyznanie gwarancji
Przyznanie limitu
Korzystanie z gwarancji
Zmiana warunków gwarancji
Przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie
kwoty gwarancji
Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie
gwarancji

6.

Wypłata z gwarancji

7.
8.

Awizowanie treści gwarancji obcej
Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji

Tryb pobierania
Od kwoty zobowiązania
Od kwoty limitu
W okresach trzy miesięcznych

Stawka
Od 0,2 %
Od 1% min. 100 zł
Od 1%
Od 0,5 %
Od 1% min. 50 zł

Od kwoty objętej zmianą
Od 100 zł
Jednorazowo od kwoty
roszczenia
Od kwoty gwarancji
Za czynność

Od 0,25 %
0,2 % min. 100 zł
200 zł
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