Taryfa

prowizji i opłat za wykonywane czynności bankowe
oraz opłat za wykonywanie innych czynności w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie
Rodzaj czynności/usługi

l.p.

Stawka

I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I.1.1

Wpłaty gotówkowe oraz przekazy na rachunki bankowe prowadzone w innych
bankach
za telefony stacjonarne Telekomunikacji Polskiej S.A.

0,5 % (nie mniej niż 2,50 zł nie
więcej niż 50 zł)
1,70 zł

I.1.2

za energię elektryczną

2 zł

I.1.3

wpłaty do ZUS

3 zł

I.2

Wypłaty gotówkowe, w tym z kasy, bankomatu, itp.

I.2.1

Z rachunków bankowych rozliczeniowych

I.2.2

Z rachunków bankowych rolników

I.1

0,5% (nie mniej niż 3 zł nie więcej
niż 200 zł)
0,4% (nie mniej niż 3 zł nie więcej
niż 200 zł)

I.3.2

Przelewy, polecenia pobrania na rachunki bankowe w innych bankach
(w tym zlecenia stale, przelew definiowany kartą płatniczą)
przelewy ZUS z rachunków rozliczeniowych

0,2% (nie mniej niż 2,50 nie więcej
niż 15 zł)
3 zł za jeden przelew

I.3.3

Polecenie zapłaty na rachunki bankowe w innych bankach

1 zł za jeden przelew

I.3.4

Przelewy wewnętrzne papierowe w ramach Banku

2 zł za jeden przelew

I.3.5

Przelew za pośrednictwem Internet Banking
Przekazy w obrocie dewizowym (przychodzące i wychodzące)

0,60 zł za jeden przelew

I.3.6

Przelewy SEPA

15 zł za jeden przelew

przelewy regulowane

20 zł za jeden przelew

I.3.1

II. RACHUNK1 BANKOWE
II.1

Otwarcie rachunku bankowego

II.1.2

bieżącego, pomocniczego, powierniczego

15 zł jednorazowo

II.1.3

10 zł jednorazowo

II.2

rachunku bankowego dla rolników
oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym rachunki
rodzinne, terminowych lokat oszczędnościowych
Prowadzenie rachunku bankowego:

II.2.1

bieżącego, pomocniczego

10 zł miesięcznie

II.2.2

bieżącego, pomocniczego z kartą Visa Business Debetowa

20 zł miesięcznie

II.2.3

dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel

5 zł miesięcznie

II.2.4

bieżącego i pomocniczego rolników

bez opłat

II.2.5

bieżącego i pomocniczego rolników z kartą Visa Business Debetowa

5 zł miesięcznie

II.2.6

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,

3 zł miesięcznie

II.2.6.a

w tym rachunki rodzinne

bez opłat

II.2.7

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z kartą własną Banku

4 zł miesięcznie

II.2.7.a

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzinnego z kartą własną Banku

bez opłat

II.1.4

bez opłat

5,50 zł miesięcznie

II.5

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z kartą VISA lub kartą własną Banku i kartą
VISA
Wydanie imiennej książeczki oszczędnościowej a'vista
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej lub innego
równoważnego dokumentu
Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej, innego dowodu zawarcia umowy

II.6

Za wydane blankiety czekowe

wg poniesionego kosztu

II.7

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków

10 zł

II.8

10 zł

II.12

Za zastrzeżenie dokumentu tożsamości
Wydanie posiadaczowi rachunku na jego wniosek odpisu obrotów (wyciągu) na
jednym rachunku bankowym za okres co najmniej 6 miesięcy, zaświadczenia o fakcie
posiadania rachunku lub o stanie środków na rachunku wymienionym w pkt od II.2.1, do
II.2.5.
Wydanie posiadaczowi rachunku na jego wniosek zaświadczenia o fakcie posiadania
rachunku lub o stanie środków na rachunku oszczędnościowym, ROR i terminowej
lokaty oszczędnościowej.
Dokonywanie blokady środków oraz cesji praw środków pieniężnych na
rachunkach z tytułu zabezpieczenia umów na wniosek posiadacza rachunku
Przyjęcie lub zmiana dyspozycji wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci

II.13

Zmiana pełnomocnika do rachunku

10 zł

II.13.1

Karty płatnicze

II.13.2

wydanie karty płatniczej Visa: pierwszej i wznowionej

II.13.3

II.13.4

wydanie karty płatniczej własnej
wydanie karty płatniczej własnej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
rodzinnego
wydanie duplikatu karty Visa Classic Debetowa

II.13.5

wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa

10 zł

II.13.6

bezpłatnie
0,50 %, nie mniej niż 3 zł

II.13.9

płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju i zagranicą
płatność kartą Visa Classic Debetowa we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS
S.A.
płatność kartą Visa Business Debetowa we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS
S.A.
wypłata gotówki w bankomatach oraz wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.

II.13.10

wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

4 zł

II.13.11

wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju i w placówkach Poczty Polskiej

5 zł

II.13.12

wypłata gotówki w bankomatach lub w kasie innego banku za granicą

6 zł

II.13.13

wypłata gotówki poprzez usługę Visa cashback w Polsce

2 zł

II.13.14

rozpatrzenie reklamacji

bez opłat

II.13.15

powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

8 zł

II.13.16

zmiana danych Użytkownika karty Visa Classic Debetowa

3 zł

II.13.17

zmiana danych Użytkownika karty Visa Business Debetowa

6 zł

II.13.18

awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Visa Classic Debetowa

1000 zł

II.13.19

awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Visa Business Debetowa

1500 zł

II.14

Usługa BANKOFON/usługa na hasło:

II.14.1

udostępnienie usługi i wygenerowanie kodu, hasła

II.2.8
II.3
II.4

II.9

II.10
II.11

II.13.3.a

II.13.7
II.13.8

wg poniesionego kosztu
10 zł
10 zł

10 zł
15 zł
10 zł
15 zł

bezpłatnie
pierwszej – bezpłatnie
następnych – każda po 5 zł
pierwszej i następnych bezpłatnie
5 zł

0,50 %, nie mniej niż 4 zł
bez opłat

1 zł

II.14.2

korzystanie z usługi

bez opłat

II.14.3

kolejne wygenerowanie kodu, hasła

2 zł

II.15

Usługa SMS BANKING

II.15.1

udostępnienie usługi

1 zł

II.15.2

korzystanie z usługi

bez opłat

II.15.3

zmiana numeru telefonu
2 zł
wysłanie informacji tekstowej zamówionej przez klienta – SMS na wskazany przez
0,20 zł za każdy komunikat tekstowy
klienta numer telefonu komórkowego
Usługa Internet Banking

II.15.4
II.16

udostępnienie usługi dla każdego z rachunków wymienionych w pkt od II.2.1, do II.2.5.
udostępnienie usługi dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wymienionego w
II.16.2
pkt II.2.6
II.16.3
za korzystanie dla każdego z rachunków wymienionych w pkt od II.2.1, do II.2.5.
za korzystanie z usługi Internet Bankingu w ramach rachunku oszczędnościowoII.16.4
rozliczeniowego miesięczne opłaty wymienione w pkt II.2.6 wzrastają o:
III. KREDYTY
II.16.1

20 zł jednorazowo
10 zł jednorazowo
5 zł
2 zł

III.1.1

Prowizja od udzielonych kredytów

0 –4 %

III.1.2

do 1 roku

0 –2 %

III.1.3

powyżej 1 roku

3%

III.1.4

sezonowych (np. świątecznych, wiosna itp....)

4%

III.2.1

Wydania promesy kredytowej warunkowej przed przyznaniem kredytu

III.2.2

III.5

Wydania promesy kredytowej po dokonaniu oceny zdolności kredytowej
Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia, stwierdzającego wysokość zadłużenia z
tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, oraz zaświadczenia, że klient nie klient
figuruje jako dłużnik
Za inne czynności związane z obsługą klienta, np. wydanie zaświadczenia dotyczącego
spłaty kredytu, zezwolenia na wykreślenie z hipoteki, itp.
Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty ( rat ) kredytu lub odsetek

50 zł
0,1%kwoty przyznanego kredytu nie
mniej niż 50 zł

III.6

Zmiana, uzupełnienia warunków umowy, wydłużenia terminu spłaty należności

do 1 % kwoty należności

III.7

Zwiększenie kwoty kredytu odnawialnego

0 – 2 %kwoty zwiększenia

III.8

Prowizja od udzielonych gwarancji i poręczeń

1 -4 %

III.9

Opłata za pobranie raportu z BIK

III.10

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego, udzielenia gwarancji

20 zł za jeden raport
0,1 % kwoty przyznanego kredytu,
udzielonej gwarancjiu, nie mniej niż
10,00 zł, nie więcej niż 200,00 zł

III.3
III.4

15 zł
15 zł
15 zł od monitu pisemnego

IV. Postanowienia niniejszej Taryfy obowiązują, jeżeli umowa rachunku bankowego, rachunku kredytowego,
umowa gwarancji, umowa poręczenia lub umowa korzystania z usługi Internet Banking nie stanowi inaczej.

