DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
Nazwa rachunku: Konto STUDENT
Data: 01.09.2020


Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług
powiązanych z rachunkiem płatniczym. Umożliwia on Państwu porównanie tych opłat
z opłatami za inne rachunki.



Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z
tym
rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje
mogą Państwo znaleźć w Taryfie opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym
w Krasnymstawie dla Klientów Indywidualnych.



Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym
dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku
płatniczego

miesięcznie
opłata roczna ogółem

0 zł
0 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu
(Przelew krajowy do innego banku
w systemie ELIXIR z wyłączeniem
polecenia przelewu
wewnętrznego/polecenia przelewu
SEPA/ polecenia przelewu w
walucie obcej)

w placówce Banku
w systemie bankowości
elektronicznej

3,50 zł
0,50 zł

Polecenie przelewu SEPA
(w trybie standardowym)

W placówce Banku
W systemie bankowości
internetowej/mobilnej

3,50 zł
0,50 zł

Polecenie przelewu
wewnętrznego

W placówce Banku
W systemie bankowości
internetowej/mobilnej

1,00 zł
0 zł

Polecenie przelewu w walucie

W placówce Banku (pomiędzy

20 zł

obcej
(w trybie standardowym – za
przelew)

rachunkami walutowymi
prowadzonymi w Grupie BPS)
W placówce Banku (polecenie
wypłaty)

Polecenie zapłaty
(realizacja)
Zlecenie stałe
(realizacja)

20 zł
0 zł

w placówce

w bankowości
internetowej/mobilnej

0 zł
(powiększone o
koszty przelewu)
0 zł
(powiększone o
koszty przelewu)

Karty i gotówka
Transgraniczna transakcja
płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności
bezgotówkowych

0 zł
+ 3% za
przewalutowanie

Transgraniczna transakcja
płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności
gotówkowych

2% min. 10 zł
+ 3% za
przewalutowanie

Wydanie karty płatniczej
(karty debetowej)
Obsługa karty debetowej

Obsługa karty kredytowej

Wypłata gotówki

0 zł
Miesięcznie
VISA PayWave/ MasterCard
PayPass

3,80 zł

opłata roczna ogółem
VISA PayWave/ MasterCard
PayPass

45,60 zł

Rocznie
w pierwszym roku
w latach kolejnych

0 zł
54 zł

jeżeli roczne obroty co
najmniej 6000 zł

0 zł

opłata roczna ogółem
jeżeli roczne obroty co
najmniej 6000 zł

54 zł
0 zł

w placówce

0 zł

bankomaty BS Krasnystaw

0 zł

bankomaty grupy BPS

0 zł

pozostałe bankomaty na terenie
Polski

5 zł

Wpłata gotówki

w placówce

0 zł

bankomaty BS Krasnystaw

0 zł

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Rozpatrzenie wniosku
Kredytowego
Udzielenie kredytu ( w
rachunku płatniczym)

0 zł
do 12 msc.
pow. 12 do 24 msc.
pow. 24 msc.

Spłata całości lub części
kredytu przed terminem
Prolongowanie terminu spłaty
kredytu

1,5 % min 50 zł
2 % min 50 zł
0 zł

do 1 roku

1 % min 50 zł

pow. 1 roku

2 % min 50 zł

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

1 % min 50 zł

1 % min 50 zł

Opinia
Zaświadczenie

Wysyłanie wezwań do zapłaty

100 zł
30 zł
8,70 zł

Inne usługi
Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych (na
wniosek Posiadacza rachunku)

z roku bieżącego
z roku poprzedniego

Wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku
płatniczym
Usługa bankowości
telefonicznej

7,50 zł
0 zł

miesięcznie
inf. O stanie rachunku na hasło
[Bankofon]
Opłata roczna ogółem
inf. O stanie rachunku na hasło
[Bankofon]

Usługa bankowości
elektronicznej
Powiadomienie SMS

5 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

za każdy sms
(opłata pobierana zbiorczo na
koniec dnia)

0,22 zł

