Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla
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Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla Klientów Indywidualnych ma
zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie,
zwanego dalej Bankiem, oraz przeprowadzanych za pośrednictwem bankowości internetowej.
W przypadku transakcji wyrażonych w walutach obcych podstawę ustalenia opłat i prowizji stanowi równowartość
w złotych kwoty transakcji.
Opłaty i prowizje ustalane i pobierane są w złotych polskich, a jeżeli wnoszone są w walucie obcej dokonuje się ich
przeliczenia zgodnie z średnim kursem NBP obowiązującym w dniu pobrania za wyjątkiem:
a) operacji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych – przeliczanych zgodnie z zawartymi umowami.
Opłaty i prowizje pobierane są w następujących okresach:
a) pobierane miesięcznie – ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego lub w ostatnim dniu obowiązywania umowy,
b) ustalone indywidualnie – w terminach określonych w umowie,
c) przelewy, polecenia zapłaty, zlecenia stałe, monity – w chwili wykonania czynności,
d) za pozostałe usługi – w chwili przyjęcia dyspozycji lub na koniec dnia, w którym złożono dyspozycję.
W przypadku kosztów pośredniczących instytucji zagranicznych wyrażonej w walucie innej niż waluta transakcji,
przeliczenie następuje według kursu średniego NBP z dnia pobrania kosztów.
Koszty opłat i prowizji ponosi zleceniodawca transakcji chyba, że umowa stanowi inaczej lub Bank wyrazi zgodę na
taka formę.
Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić w terminach wymienionych w pkt 4 środki pieniężne niezbędne na
pokrycie opłat i prowizji, a w przypadku braku środków Bank pobierze zaległe opłaty i prowizje z pierwszych
wpływów na rachunek.
Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu według zasad ogólnych.
Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS Krasnystaw z instytucjami lub
podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizję lub opłatę w
wysokości określonej w umowie.
Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS Krasnystaw pobiera prowizję lub opłatę w wysokości
uzgodnionej z tym bankiem w umowie.
W przypadku operacji dewizowych pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne
podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
Nie pobiera się prowizji i opłat od:
a) wpłat darowizn na cele charytatywne,
b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów zaciągniętych w Banku, oraz od wypłat kredytów realizowanych
z rachunków kredytowych oraz spłatę innych zobowiązań wobec Banku.
Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku i za miesiąc, w którym rachunek zamknięto.
Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty i za miesiąc, w którym karta została zastrzeżona.
Za wykonanie na wniosek Klienta usług niewymienionych w niniejszej Taryfie, Bank pobiera opłatę w wysokości
uzgodnionej z Klientem.
Bank nie realizuje transakcji walutowych w bilonie. W przypadku kwot niższych niż najniższy nominał banknotu
w danej walucie, wypłata następuje w formie równowartości w złotych polskich.
Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 50 tys. zł lub równe tej kwocie dokonywane są bezpłatnie pod warunkiem
awizowania przez Klienta wypłaty w placówce Banku. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godziny 12.00 dnia
roboczego poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić wypłata.
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TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Część A.

Taryfa opłat i prowizji bankowych produktów wycofanych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie
dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

I. KREDYTY i GWARANCJE
1. Przyznanie kredytu
1) do 12 miesięcy
2) Powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy
3) Powyżej 24 miesięcy
2. Zmiana warunków umowy na wniosek
klienta
1) Prolongata ostatecznego terminu spłaty do 1
roku
2) Prolongata ostatecznego terminu spłaty
powyżej 1 roku
3) Przedterminowa spłata
4) Pozostałe zmiany (prowizja liczona od
kwoty zmiany)
5) Zmian zabezpieczenia kredytu
3. Zaświadczenia i opinie
1) Zaświadczenie o zadłużeniu
2) Pozostałe zaświadczenia
3) Opinia
4. Pozostałe opłaty
1) Wydanie odpisu umowy
2) Wydanie odpisu innego dokumentu
3) Wystawienie wezwanie do spłaty
5. Zaangażowanie kapitałowe
1) Prowizja za zaangażowanie kredytowe

Tryb pobierania

Na zakup i montaż
kolektorów

Preferencyjny ARIMR
udzielane do 31.12.2014

„Jesień Życia”

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

n/d
n/d
n/d

n/d
n/d
n/d

n/d
n/d
n/d

jednorazowo

1% od kwoty, której dotyczy
prolongata nie mniej niż 50 zł
2% od kwoty, której dotyczy
prolongata nie mniej niż 50 zł
0 zł

1% od kwoty, której dotyczy
prolongata nie mniej niż 50 zł
2% od kwoty, której dotyczy
prolongata nie mniej niż 50 zł
Bez opłat

1% od kwoty, której dotyczy
prolongata nie mniej niż 50 zł
2% od kwoty, której dotyczy
prolongata nie mniej niż 50 zł
0,00 zł

1% nie mniej niż 50 zł

1% nie mniej niż 50 zł

50,00 zł

jednorazowo

50 zł

0,25 % nie mniej niż 200,00 zł

1,00% nie mniej niż 50 zł

za dokument
za dokument
za dokument

20 zł
20 zł

20,00 zł
20,00 zł
0,1 % nie mniej niż 100,00 zł i nie
więcej niż 500,00 zł

20,00 zł
20,00 zł 12)

jednorazowo
jednorazowo
Za każdy monit

20 zł
5 zł
0 zł

20,00 zł
10,00 zł
25,00 zł

20,00 zł
5,00 zł
0,00 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

50 zł

50,00 zł

według parametrów
0,75%
n/d
n/d
produktu
nie mniej niż 50 zł 1)
naliczana od kwoty zaangażowania według stanu na dzień 31 grudnia. Płatna do 31 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.
Dotyczy kredytów udzielonych od dnia 18.09.2012r.
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II. KREDYTY

Klienci posiadający rachunki ROR lub
Pozostali klienci
bieżące w BS Krasnystaw
1) Kredyt konsumpcyjny gotówkowy 2)
jednorazowo
4 % nie mniej niż 70,00 zł
6 % nie mniej niż 70,00 zł
W ramach akcji promocyjnej prowizja od przyznanego Kredytu konsumpcyjnego gotówkowego dla klientów posiadających rachunki ROR lub bieżące w BS Krasnystaw wynosi 3,00 %, dla
pozostałych klientów 4,50%. Promocja obowiązuje od 01.06.2021r. do odwołania.

1. Przyznanie kredytu
2)

Stawka

III. KARTY PŁATNICZE i BANKOMATOWE
ORAZ NAKLEJKI ZBLIŻENIOWE

Tryb pobierania

Tryb pobierania

ROR,
„KRUS”

Konto dla
oszczędnych

KONTO
za 0 zł

Konto Student
i
„Dobry Start”

1. Wydanie karty
1) zmiana numeru PIN w placówce Banku dla kart
wewnętrznych
2. Opłata za posiadanie karty
1) karty wewnętrznej (od każdej karty)
3. Inne opłaty
1) Opłata za zmianę danych użytkownika karty
wewnętrznej
2)

Opłata za zmianę limitu dla karty wewnętrznej

4. Płatności
1) Wypłata w bankomatach BS Krasnystaw kartą
wewnętrzną
5. Blokada i zastrzeżenie
1) zastrzeżenie karty wewnętrznej
2) odblokowanie karty wewnętrznej
3) odblokowanie numeru PIN karty wewnętrznej

za każdą
dyspozycję

5,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

0,00 zł
0,00 zł

za każdą
dyspozycję

0,00 zł

za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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Część B. Taryfa opłat i prowizji dla produktów i usług przeniesionych
z Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
(umowy zawarte do 31 maja 2022 r.)
1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku 1):
rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR
rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Senior
rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Student
rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Junior
rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Eko 2)

3.
4.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.

Wpłata gotówkowa w kasie Banku
Wypłata gotówkowa w kasie Banku 3)
Przelewy
Przelew na rachunek w Banku
w placówce Banku
w systemie Internet Banking
Przelew na rachunek w innym banku
w placówce Banku

5.2.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

w systemie Internet Banking
Zlecenie stałe
Aktywacja, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego
w placówce Banku
w systemie Internet Banking
Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku
Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku
w placówce Banku
w systemie Internet Banking
Polecenie zapłaty
Aktywacja, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty
Realizacja polecenia zapłaty
Zwrot polecenia zapłaty w przypadku braku środków na rachunku
Klienta
Usługa SMS

8.

Tryb pobierania

0 zł

miesięcznie

7,50 zł
4 zł
0 zł
0 zł
4 zł

od transakcji gotówkowej
w kasie Banku
za wpłatę
za wypłatę

Telefoniczna usługa na hasło 4)
Usługa Internet Banking
Dostęp do usługi 5)
Wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą
SMS
11.
Doładowanie telefonu komórkowego
12.
Limit w ROR
12.1 Udzielenie Szybkiego Limitu
13.
Wyciąg z rachunku bankowego
13.1. Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy
13.2. Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu6):
13.2.1. - odbierany w Banku
13.2.2. - wysyłany pocztą listem zwykłym
13.2.3. - wysyłany pocztą listem poleconym
13.3. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 6)
9.
10.
10.1.
10.2.
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Stawka

jednorazowo

0 zł
0 zł

za przelew

2 zł
0 zł

za przelew

0,15% kwoty przelewu, nie mniej niż
3,50 zł i nie więcej niż 50 zł
0,75 zł

za czynność

4 zł
0 zł
0 zł

za przelew
za przelew

2,50zł
0,75 zł

za czynność
za przelew
za czynność

4 zł
2 zł
4 zł

miesięcznie

miesięcznie

1,50 zł (w tym 3 SMS-y miesięcznie),
powyżej 3 SMS-a – 0,25 zł za każdego
wysłanego SMS-a i nie więcej niż
10,00 zł
4 zł

miesięcznie
jednorazowo

2,50 zł
0 zł

za doładowanie
miesięcznie
jednorazowo

0 zł
4 zł
6 zł

miesięcznie

0 zł

za wyciąg

za dokument

4 zł
7,50 zł
15 zł
10 zł
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14.
14.1.
14.2.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
16.

Sporządzenie historii rachunku
za każdy miesiąc
za cały rok
Czeki
Wydanie blankietu czeku
Potwierdzenie czeku
Inkaso czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
Inne czynności

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

16.1.

Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające
wykonane na zlecenie Klienta 7)
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia kredytu
udzielonego przez Bank
udzielonego przez inny bank
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia)
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci
Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na
wypadek śmierci
Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z
określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku
Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta
Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie)
Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta
Realizacja zajęcia komorniczego

16.2.
16.2.1.
16.2.2.
16.3.

16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
16.9.
16.10.
16.11.

za dokument

4 zł
30 zł

za czek
za czek
za czek
za czynność

0,50 zł
6 zł
10 zł
50 zł

Tryb pobierania

16.12. Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku
16.13. Dostarczenie środków z emerytury/renty wpływającej na rachunek na
adres zamieszkania
17.
Likwidacja rachunku
18.
Karty płatnicze8) (debetowe): VISA Classic Debetowa, VISA PayWave,

Stawka

za zlecenie

50 zł + koszty banków trzecich

za czynność
za czynność

0 zł
80 zł
25 zł

za czynność

15 zł

za czynność
za dokument
za dokument

15 zł
20 zł
40 zł

za dokument
za czynność
za czynność
za czynność

jednorazowo

50 zł
15 zł
6 zł
1% od kwoty przelewu, nie mniej niż
20 zł i nie więcej niż 150 zł
25 zł
25 zł do 10km, plus 2 zł za każdy
kilometr powyżej 10km
0 zł

jednorazowo
za kartę
miesięcznie
jednorazowo
za transakcję

0 zł
20 zł 9)
3,50 zł 9)
20 zł
0 zł

za wezwanie
za czynność

karta niespersonalizowana, MasterCard Paypass

18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.6.1.

18.6.2.
18.6.3.
18.6.4.
18.6.5.
18.6.6.
18.7.
18.8.
18.9.
18.10.
18.11.
18.12.
18.13.

Wydanie karty
Wznowienie karty
Użytkowanie karty
Wydanie duplikatu karty
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych
zgodnie z zawartymi umowami (lista bankomatów dostępna w
placówkach i na stronie internetowej Banku – www.bskrasnystaw.pl)
w innych bankomatach w kraju
w bankomatach akceptujących kartę zagranicą
w punktach akceptujących kartę w kraju
w punktach akceptujących kartę zagranicą
w placówkach Poczty Polskiej
Usługa Cashback
Zmiana limitów na karcie
Odblokowanie numeru PIN
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek
Użytkownika karty
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
Zmiana danych użytkownika karty
Sprawdzenie salda w bankomacie (usługa dostępna jedynie w
bankomatach świadczących taką usługę)

6

0 zł

za zmianę
za czynność
za czynność

2% od kwoty, min. 6 zł
2% od kwoty, min. 6 zł
2% od kwoty, min. 6 zł
2% od kwoty, min. 6 zł
2% od kwoty, min. 6 zł
2 zł
0 zł
0 zł
10 zł

za czynność
za zmianę
za czynność

0 zł
0 zł
2 zł

za transakcję
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18.14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
za transakcję
1 000 zł
19.
Własna karta bankomatowa – wydanie i obsługa
jednorazowo
0 zł
1) Nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.
Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, gdy w danym miesiącu brak jest obrotów na rachunku
poza dopisywaniem odsetek.
2) Pobierana jest jednorazowa opłata w dniu otwarcia rachunku w wysokości 30 zł w przypadku, gdy Klient w ciągu ostatnich 6 miesięcy
posiadał w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR (dotyczy również zmiany typu rachunku z ROR na ROR Eko).
W przypadku braku transakcji gotówkowych (wpłat/wypłat) w kasie Banku w danym m-cu prowizja za prowadzenie rachunku wynosi 0 zł
Wypłaty gotówkowe w łącznej wysokości przekraczającej 10 000 zł dziennie należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty
do godziny 12.00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej
10 000 zł, nie mniej niż 10 zł. W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki. W przypadku awizowania wypłaty i nie
odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej.
4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.
5) Nie pobiera się miesięcznej opłaty w przypadku wykonania co najmniej 1 operacji miesięcznie lub w przypadku rachunków ROR Junior lub
podstawowych rachunków płatniczych
6) Na wniosek klienta.
7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
8) 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.
9) Nie pobiera się opłaty za karty wydane do rachunku ROR Junior, ROR Student lub podstawowego rachunku płatniczego.
10) Rachunek przeznaczony jest dla Klientów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w PLN. W ramach rachunku obowiązuje pakiet: 5 - bezpłatnych wypłat gotówki kartą debetową wydaną do rachunku ze wszystkich bankomatów w kraju, 5 – bezpłatnych poleceń przelewów
wychodzących z rachunku.
3)

2. Rachunki oszczędnościowe
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.
2.
2.1.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku:
Rachunki płatne na każde żądanie
oszczędnościową
Wpłata gotówkowa w kasie Banku
Wypłata gotówkowa w kasie Banku 1)
Przelewy
Przelew na rachunek w Banku
w placówce Banku
Przelew na rachunek w innym banku
w placówce Banku

3.
4.
5.
5.1.
5.1.1.
5.2.
5.2.1.

Tryb pobierania
potwierdzone

książeczką

Wyciąg z rachunku bankowego
Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu2):
- odbierany w Banku
- wysyłany pocztą listem zwykłym
- wysyłany pocztą listem poleconym
Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 2)
Sporządzenie historii rachunku
za każdy miesiąc
za cały rok
Książeczki oszczędnościowe
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej
Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 3)
Wydanie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki
oszczędnościowej
8.4.1. Dokonanie blokady środków na książeczce oszczędnościowej oraz cesji
praw z tytułu zabezpieczenia kredytu
8.4.1.1. udzielonego przez Bank
8.4.1.2. udzielonego przez inny bank
9.
Inne czynności
9.1.
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

7

Stawka

jednorazowo

0 zł

miesięcznie

2 zł

za wpłatę
za wypłatę

0 zł
0 zł

za przelew

0 zł

za przelew

0,15% kwoty przelewu, nie mniej
niż 3,50 zł i nie więcej niż 50 zł

miesięcznie

0 zł

za wyciąg

za dokument

4 zł
7,50 zł
15 zł
10 zł

za dokument

4 zł
30 zł

za czynność
za czynność
za czynność

0 zł
15 zł
0 zł

za czynność

0 zł
80 zł

za zlecenie

50 zł + koszty banków trzecich

BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE
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Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000104200,
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9.8.
9.9.
9.10.
9.11.

zlecenie Klienta 4)
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia kredytu
udzielonego przez Bank
udzielonego przez inny bank
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku
na wypadek jego śmierci
Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek
śmierci
Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem
wielkości obrotów i/lub salda na rachunku
Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta
Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie)
Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta
Realizacja zajęcia komorniczego

9.12.
10.

Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku
Likwidacja rachunku

9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

1)

2)
3)
4)

za czynność
za czynność

0 zł
80 zł
25 zł

za czynność

15 zł

za czynność
za dokument
za dokument

15 zł
20 zł
40 zł

za dokument
za czynność
za czynność
za czynność

50 zł
15 zł
6 zł
1% od kwoty przelewu, nie mniej
niż 20 zł i nie więcej niż 150 zł
25 zł
0 zł

za wezwanie
jednorazowo

Wypłaty gotówkowe w łącznej wysokości przekraczającej 10 000 zł dziennie należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty
do godziny 12.00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej
10 000 zł, nie mniej niż 10 zł. W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki. W przypadku awizowania wypłaty i nie
odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej.
Na wniosek klienta.
Jeżeli stan środków na rachunku jest mniejszy niż 10,00 zł opłatę pobiera się w wysokości równowartości środków na rachunku.
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówkowa w kasie Banku
Wypłata gotówkowa w kasie Banku 1)
Przelewy
Przelew na rachunek w Banku
Przelew na rachunek w innym banku

Tryb pobierania
jednorazowo
miesięcznie
za wpłatę
za wypłatę

Wyciąg z rachunku bankowego
Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu:
- odbierany w Banku
- wysyłany pocztą listem zwykłym
- wysyłany pocztą listem poleconym
Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 2)
Sporządzenie historii rachunku
za każdy miesiąc
za cały rok
Książeczki oszczędnościowe
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej
Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej
Wydanie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki
oszczędnościowej
8.4.1. Dokonanie blokady środków na książeczce oszczędnościowej oraz cesji
praw z tytułu zabezpieczenia kredytu
8.4.1.1. udzielonego przez Bank
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

8

Stawka
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

za przelew
za przelew

0 zł
0,15% kwoty przelewu, nie mniej
niż 3,50 zł i nie więcej niż 50 zł

miesięcznie

0 zł

za wyciąg

za dokument

4 zł
7,50 zł
15 zł
10 zł

za dokument

4 zł
30 zł

za czynność
za czynność
za czynność

0 zł
35 zł
35 zł

za czynność

0 zł
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8.4.1.2.
8.5.
8.
8.1.

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

udzielonego przez inny bank
Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw/cesja
Inne czynności
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta 3)
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia kredytu
udzielonego przez Bank
udzielonego przez inny bank
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku
na wypadek jego śmierci
Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek
śmierci
Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem
wielkości obrotów i/lub salda na rachunku
Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta
Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie)
Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta
Realizacja zajęcia komorniczego

8.10.
9.

Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku
Likwidacja rachunku

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.3.

8.4.
8.3.
8.4.
8.5.

1)

2)
3)

za czynność

80 zł
60 zł

za zlecenie

50 zł + koszty banków trzecich

za czynność
za czynność

0 zł
80 zł
25 zł

za czynność

15 zł

za czynność
za dokument
za dokument

15 zł
20 zł
40 zł

za dokument
za czynność
za czynność
za czynność

50 zł
15 zł
6 zł
1% od kwoty przelewu, nie mniej
niż 20 zł i nie więcej niż 150 zł
25 zł
0 zł

za wezwanie
jednorazowo

Wypłaty gotówkowe w łącznej wysokości przekraczającej 10 000 zł dziennie należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty
do godziny 12.00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej
10 000 zł, nie mniej niż 10 zł. W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki. W przypadku awizowania wypłaty i nie
odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej.
Na wniosek klienta.
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

4. Rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze)
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Otwarcie rachunku
jednorazowo
Prowadzenie rachunku:
rachunki bieżące i pomocnicze przedsiębiorców 1 )
rachunki bieżące i pomocnicze Biznes Prestiż przedsiębiorców
rachunki bieżące i pomocnicze instytucji niekomercyjnych działających na
miesięcznie
rzecz gospodarstw domowych
rachunki bieżące i pomocnicze Biznes Prestiż rolników
rachunki bieżące i pomocnicze rolników 2)
od wpływów (przelewów)
na rachunek

2.4.
2.5.

3.
4.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.

Wpłata gotówkowa w kasie Banku
Wypłata gotówkowa w kasie Banku 3)
Przelewy
Przelew na rachunek w Banku
w placówce Banku
w systemie Internet Banking
Przelew na rachunek w innym banku
w placówce Banku

5.2.2.
6.
6.1.
6.1.1.

w systemie Internet Banking
Zlecenie stałe
Aktywacja, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego
w placówce Banku

Tryb pobierania

za wpłatę
za wypłatę

9

Stawka
0 zł
9,50zł
13,50 zł
0 zł
13,50 zł
0,45 % od kwoty przelewu
i nie mniej niż 4 zł
i nie więcej niż 100 zł
0,1% nie mniej niż 2,50 zł
0,1% nie mniej niż 2,50 zł

za przelew

2 zł
0 zł

za przelew

0,15% kwoty przelewu, nie mniej niż
3,50 zł i nie więcej niż 50 zł
0,75 zł

za czynność

4 zł
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6.1.2.
6.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
7.
7.1.
7.2.
8.

w systemie Internet Banking
Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku
Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku
w placówce Banku
w systemie Internet Banking
Polecenie zapłaty
Aktywacja, zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty
Realizacja polecenia zapłaty
Usługa SMS

9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
12.
12.1.

Telefoniczna usługa na hasło 4)
Usługa Internet Banking
Dostęp do usługi 5)
Wysyłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS
Wydanie tokena
Doładowanie telefonu komórkowego
Dopuszczalny debet
- udzielenie/podwyższenie kwoty

13.
13.1.
13.2.
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.3.
14.
14.1.
14.2.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.

Wyciąg z rachunku bankowego
Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu:
- odbierany w Banku
- wysyłany pocztą listem zwykłym
- wysyłany pocztą listem poleconym
Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 6)
Sporządzenie historii rachunku
za każdy miesiąc
za cały rok
Czeki
Wydanie blankietu czeku
Potwierdzenie czeku
Inkaso czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

za przelew

2,50 zł
0,75 zł

za czynność
za przelew
miesięcznie

4 zł
2 zł

miesięcznie
miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo
za doładowanie

Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku
Likwidacja rachunku
Karty płatnicze (debetowe) 8)
Wydanie karty
Wznowienie karty

10

1,50 zł (w tym 3 SMS-y miesięcznie),
powyżej 3 SMS-a – 0,25 zł za każdego
wysłanego SMS-a, nie więcej niż 10 zł.

4 zł
2,50 zł
0 zł
120 zł
0 zł

jednorazowo

1,00 % od kwoty przyznanego debetu,
nie mniej niż 40 zł

miesięcznie

0 zł

za dokument

4 zł
7,50 zł
15 zł
10 zł

za dokument

4 zł
30 zł

za czek
za czek
za czek
za czynność

0,50 zł
6 zł
10 zł
50 zł

Tryb pobierania

Stawka

Inne czynności
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta 7)
16.2.
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia
kredytu
16.2.1. udzielonego przez Bank
16.2.2. udzielonego przez inny bank
16.3.
Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania
16.4.
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego
16.5.
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem
wielkości obrotów i/lub salda na rachunku
16.6.
Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta
16.7.
Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie)
16.8.
Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta
16.9.
Realizacja zajęcia komorniczego
16.10.
17.
18.
18.1.
18.2.

za przelew

za wyciąg

16.
16.1.

0 zł
0 zł

za zlecenie

50zł + koszty banków trzecich

za czynność

0 zł
80 zł
15 zł
20 zł
40 zł

za czynność
za dokument
za dokument

za wezwanie
jednorazowo

50 zł
15 zł
6 zł
1% od kwoty przelewu, nie mniej niż
20 zł i nie więcej niż 150 zł
25 zł
0 zł

jednorazowo
za kartę

0 zł
20 zł

za dokument
za czynność
za czynność
za czynność
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Użytkowanie karty
Wydanie duplikatu karty
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych
zgodnie z zawartymi umowami (lista bankomatów dostępna w placówkach i
na stronie internetowej Banku – www.bskrasnystaw.pl)
w innych bankomatach w kraju
w bankomatach akceptujących kartę zagranicą
w punktach akceptujących kartę w kraju
w punktach akceptujących kartę zagranicą
w placówkach Poczty Polskiej
Usługa Cashback
Zmiana limitów na karcie
Odblokowanie numeru PIN
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
Zmiana danych użytkownika karty
Sprawdzenie salda w bankomacie (usługa dostępna jedynie w bankomatach
świadczących taką usługę)
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
Własna karta bankomatowa – wydanie i obsługa

18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.6.1

18.6.2
18.6.3
18.6.4
18.6.5
18.6.6
18.7.
18.8.
18.9.
18.10.
18.11.
18.12.
18.13.
18.14.
19.
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

miesięcznie
jednorazowo
za transakcję

3,50 zł
20 zł
0 zł
0 zł

za zmianę
za czynność
za czynność
za czynność
za zmianę
za czynność

2% od kwoty, min. 6 zł
2% od kwoty, min. 6 zł
2% od kwoty, min. 6 zł
2% od kwoty, min. 6 zł
2% od kwoty, min. 6 zł
2 zł
0 zł
0 zł
10 zł
10 zł
0 zł
2 zł

za transakcję
jednorazowo

1 000 zł
0 zł

za transakcję

Nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.
Nie pobiera się prowizji od przelewu, którego kwota nie przekracza 4 zł; - nie pobiera się prowizji od przelewu wewnętrznego w Banku z
rachunków: -rozliczeniowych rolników indywidualnych; -oszczędnościowo rozliczeniowych; -oszczędnościowych; -terminowych lokat
oszczędnościowych; -lokat terminowych; -własnych rachunków Klienta.
Wypłaty gotówkowe w łącznej wysokości przekraczającej 10 000 zł dziennie należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty
do godziny 12.00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej
10 000 zł, nie mniej niż 10 zł. W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki. W przypadku awizowania wypłaty i
nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej.
Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.
Nie pobiera się miesięcznej opłaty w przypadku wykonania co najmniej 1 operacji miesięcznie.
Na wniosek klienta.
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
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.

5. Rachunki lokat terminowych
Lp. Rodzaj usług (czynności)
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówkowa w kasie Banku
Wypłata gotówkowa w kasie Banku 1)
Przelewy
Przelew na rachunek w Banku
Przelew na rachunek w innym banku

6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.3.
7.
7.1.

Wyciąg z rachunku bankowego
Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu:
- odbierany w Banku
- wysyłany pocztą listem zwykłym
- wysyłany pocztą listem poleconym
Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego 2)
Sporządzenie historii rachunku
za każdy miesiąc

Tryb pobierania
jednorazowo
miesięcznie
za wpłatę
za wypłatę

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

za przelew
za przelew

0 zł
0,15% kwoty przelewu, nie mniej
niż 3,50 zł i nie więcej niż 50 zł

miesięcznie

0 zł

za wyciąg

11

Stawka

za dokument

4 zł
7,50 zł
15 zł
10 zł

za dokument

4 zł
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za cały rok
Inne czynności
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta 3)
8.2. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia kredytu
8.2.1. udzielonego przez Bank
8.2.2. udzielonego przez inny bank
8.3. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania
8.4. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego
8.5. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego z określeniem
wielkości obrotów i/lub salda na rachunku
8.6. Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta
8.7. Pełnomocnictwo do rachunku (udzielenie, zmiana, cofnięcie)
8.8. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta
8.9. Realizacja zajęcia komorniczego
7.2.
8.
8.1.

8.10. Wysłanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku
9.
Likwidacja rachunku
1)

2)
3)

30 zł
za zlecenie

50 zł + koszty banków trzecich

za czynność

0 zł
80 zł
15 zł
20 zł
40 zł

za czynność
za dokument
za dokument
za dokument
za czynność
za czynność
za czynność
za wezwanie
jednorazowo

50 zł
15 zł
6,00 zł
1% od kwoty przelewu, nie mniej
niż 20 zł i nie więcej niż 150 zł
25 zł
0 zł

Wypłaty gotówkowe w łącznej wysokości przekraczającej 10 000 zł dziennie należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty
do godziny 12.00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej
10 000 zł, nie mniej niż 10 zł. W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki. W przypadku awizowania wypłaty i nie
odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej.
Na wniosek klienta.
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

6. Kredyty osób prywatnych
Lp. Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

1.
Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1 )
1.1. kredyt mieszkaniowy, kredyt konsolidacyjny
1.2. pozostałe kredyty
2.
Udzielenie kredytu:
2.1. kredyt „Bezpieczna Gotówka” 2 )
2.1.1. z ubezpieczeniem 5)
2.1.2. bez ubezpieczenia
2.2. kredyt „Szybka Gotówka” 2 )
2.3. kredyt ratalny 2 )
2.3.1. do 1 roku
2.3.2. powyżej 1 roku
2.4. kredyt samochodowy 2 )
2.4.1. do 5 lat
2.4.2. powyżej 5 lat
2.5. kredyt odnawialny 3 ) 6)

jednorazowo od
wnioskowanej kwoty

jednorazowo od
kwoty kredytu

Stawka
75 zł
25 zł

3,00 % nie mniej niż 40,00 zł
4,00 % nie mniej niż 40,00 zł
5,00 % nie mniej niż 40,00 zł
1,00 % nie mniej niż 40,00 zł
3,00 % nie mniej niż 40,00 zł

jednorazowo od kwoty
kredytu/podwyższenia

2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.7.

kredyt konsolidacyjny
od części przeznaczonej na spłatę kredytów udzielonych przez Bank
od części przeznaczonej na spłatę innych zobowiązań kredytowych
od części przeznaczonej na cele konsumpcyjne 2 )
kredyt mieszkaniowy Mój Dom 2 )

3.
4.

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku
Spłata całości lub części kredytu przed terminem
rekompensacyjna

4.1.

kredyty

jednorazowo od
kwoty kredytu
jednorazowo od
kwoty kredytu
jednorazowo

-

2,50 %
3,50 %
2,00 % nie mniej niż 40,00 zł

1,00 %
0,00 %
4,00 %
2,00%

0 zł

prowizja
jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Prolongata terminu spłaty kredytu/ raty kredytu

za czynność od kwoty
prolongowanej
Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy
za aneks
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek
za aneks
Kredytobiorcy
Wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy
za dokument
Wydanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy
za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy
Wydanie opinii lub zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
za dokument
Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty oraz wezwań do dostarczenia
za każdy monit
określonych w Umowie kredytowej dokumentów
Wyjazd interwencyjny
za każdy wyjazd
Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4)
za czynność
1)
2)

3)
4)
5)
6)

2,50 % nie mniej niż 40,00 zł
50 zł
50 zł
20 zł
20 zł
50,00 zł
25 zł
75 zł
wg kosztów rzeczywistych

Opłata pobierana jest w dniu uruchomienia/wypłaty kredytu.
Dla Posiadaczy czynnych rachunków bieżących lub ROR w BS Nielisz prowizja zostaje zmniejszona o 0,50 %.
Czynny rachunek bieżący lub ROR - rachunek, na którym odnotowywane są stałe wpływy. Przez stałe wpływy należy rozumieć
„systematyczne, przynajmniej raz w miesiącu (raz na kwartał w przypadku rencistów posiadających rentę kwartalną / raz w roku w przypadku
rolników prowadzących działalność o charakterze sezonowym) wpływy na rachunek pochodzące ze wskazanego źródła dochodu”.
Zmniejszenie prowizji dotyczy również Kredytobiorców, którzy podpiszą umowę o prowadzenie rachunku bieżącego lub ROR w BS Nielisz oraz
złożą oświadczenie, w którym zobowiążą się do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku.
Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu
określonej w Taryfie na dzień odnowienia.
Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji.
Stawka prowizji zostaje obniżona o 1,00 % - dla Klientów nieposiadających kredytu w Banku w ostatnich 2 latach.
Stawka prowizji zostaje obniżona o 1,00 % jednorazowo za udzielenie - dla Klientów nieposiadających kredytu odnawialnego w Banku w
ostatnich 2 latach.

7. Kredyty na działalność rolniczą
Lp. Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1 )
1.1. kredyt inwestycyjny
1.2. pozostałe kredyty
2.
Udzielenie kredytu:
2.1. kredyt obrotowy 2 ) 7 )
2.2. kredyt nawozowy 2 ) 7 )
2.3. kredyt inwestycyjny 2 )
2.3.1. do 5 lat
2.3.2. powyżej 5 lat
2.6. kredyt preferencyjny
2.6.1. z dopłatami ARiMR do oprocentowania
2.7. kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 3 ) 8)
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku
Gotowość finansowa
Zaangażowanie kredytowe
kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania 4 )
pozostałe kredyty
Spłata całości lub części kredytu przed terminem rekompensacyjna

6.1.

Kredyt inwestycyjny 5)

6.2.

pozostałe kredyty

7.

Wydanie promesy udzielenia kredytu

8.

Prolongata terminu spłaty kredytu/ raty kredytu

9.

Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy

Stawka

jednorazowo od
75 zł
wnioskowanej kwoty 25 zł

jednorazowo od
kwoty kredytu

3,50 %
4,50 %
1,50 % nie mniej niż 100,00 zł
2,50 %

jednorazowo od kwoty
kredytu/podwyższenia

jednorazowo
miesięcznie
rocznie

1,85%
2,00 % nie mniej niż 40,00 zł
0 zł
0 zł
1,00 %
0,00 zł

prowizja
jednorazowo od kwoty 1,00 %
wcześniejszej spłaty
0 zł
jednorazowo od kwoty 0,50 %
przyrzeczonej
za czynność od kwoty 2,50 % nie mniej niż 40,00 zł
prolongowanej
za aneks
50 zł
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek
za aneks
50 zł
Kredytobiorcy
Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej
jednorazowo
100 zł
Wydanie kolejnego harmonogramu spłat kredytu na wniosek Kredytobiorcy
za harmonogram 10 zł
Wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy
za dokument
20 zł
Wydanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy
za każdy rozpoczęty rok 20 zł
kalendarzowy
Wydanie opinii lub zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
za dokument
50 zł
Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty oraz wezwań do dostarczenia
za każdy monit
25 zł
określonych w Umowie kredytowej dokumentów
Wyjazd interwencyjny
za każdy wyjazd
75 zł
Przeprowadzenie inspekcji w ramach monitoringu (w tym w związku z
za czynność
75 zł
brakiem realizacji postanowień umowy dotyczących przedkładania
dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji
finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów
związanych z zabezpieczeniem)
Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 6 )
za czynność
wg kosztów rzeczywistych
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

Opłata pobierana jest w dniu uruchomienia/wypłaty kredytu (opłata nie dotyczy kredytów preferencyjnych).
Dla Posiadaczy czynnych rachunków bieżących lub ROR w BS Nielisz prowizja zostaje zmniejszona o 0,50 %.
Czynny rachunek bieżący lub ROR - rachunek, na którym odnotowywane są stałe wpływy. Przez stałe wpływy należy rozumieć „systematyczne, przynajmniej raz w miesiącu (raz w roku w przypadku rolników prowadzących działalność o charakterze sezonowym) wpływy na
rachunek pochodzące ze wskazanego źródła dochodu”.
Zmniejszenie prowizji dotyczy również Kredytobiorców, którzy podpiszą umowę o prowadzenie rachunku bieżącego lub ROR w BS Nielisz oraz
złożą oświadczenie, w którym zobowiążą się do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku.
Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu
określonej w Taryfie na dzień odnowienia.
Prowizja od kredytów preferencyjnych udzielonych od dnia 21.03.2013 r. do 31.12.2014 r. od kwoty zaangażowania na dzień 31grudnia.
Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu..
Dotyczy kredytów inwestycyjnych udzielonych od dnia 01.05.2014 r. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed
terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie pobiera się prowizji, jeśli kwota spłaty nie przekracza w danym roku
kalendarzowym 3600 zł.
Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji.
Dla Klientów, którzy ubezpieczyli ponad 50 % upraw lub budynki za pośrednictwem Banku prowizja zostaje zmniejszona o 1,00 %.
Stawka prowizji zostaje obniżona o 1,00 % jednorazowo za udzielenie - dla Klientów nieposiadających kredytu w rachunku bieżącym
w Banku w ostatnich 2 latach.

8. Kredyty na działalność gospodarczą
Lp. Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

1.
Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1 )
1.1. kredyt inwestycyjny
1.2. pozostałe kredyty
2.
Udzielenie kredytu:
2.1. kredyt obrotowy 2 )
2.2. kredyt inwestycyjny 2 )
2.2.1 do 5 lat
2.2.2. powyżej 5 lat
2.3. kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 3 ) 6)
3.
4.
5.
6.

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku
Gotowość finansowa
Zaangażowanie kredytowe
Spłata całości lub części kredytu przed terminem
rekompensacyjna

6.1.

kredyt inwestycyjny 5 )

6.2.

pozostałe kredyty

7.

Wydanie promesy udzielenia kredytu

jednorazowo od
wnioskowanej kwoty

Stawka
75 zł
25 zł
2,00 % nie mniej niż 100,00 zł

jednorazowo od
kwoty kredytu
jednorazowo od kwoty
kredytu/podwyższenia

jednorazowo
miesięcznie
rocznie
-

1,50 % nie mniej niż 100,00 zł
2,50 %
2,00 % nie mniej niż 40,00 zł
0 zł
0 zł
0 zł

prowizja
jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty

1,00 %
0 zł

jednorazowo od kwoty
przyrzeczonej
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Prolongata terminu spłaty kredytu/ raty kredytu

za czynność od kwoty
prolongowanej
Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy
za aneks
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek
za aneks
Kredytobiorcy
Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej
jednorazowo
Wydanie kolejnego harmonogramu spłat kredytu na wniosek Kredytobiorcy
za harmonogram
Wydanie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy
za dokument
Wydanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy
za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy
Wydanie opinii lub zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
za dokument
Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty oraz wezwań do dostarczenia
za każdy monit
określonych w Umowie kredytowej dokumentów
Wyjazd interwencyjny
za każdy wyjazd
Przeprowadzenie inspekcji w ramach monitoringu (w tym w związku z
za czynność
brakiem realizacji postanowień umowy dotyczących przedkładania
dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji
finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów
związanych z zabezpieczeniem)
Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4 )
za czynność
1)
2)

3)
4)
5)

6)

2,50 % nie mniej niż 40,00 zł
50 zł
50 zł
100 zł
10 zł
20 zł
20 zł
50 zł
25 zł
75 zł
75 zł

wg kosztów rzeczywistych

Opłata pobierana jest w dniu uruchomienia/wypłaty kredytu.
Dla Posiadaczy czynnych rachunków bieżących w BS Nielisz prowizja zostaje zmniejszona o 0,50 %.
Czynny rachunek bieżący - rachunek, na którym odnotowywane są stałe wpływy. Przez stałe wpływy należy rozumieć „systematyczne,
przynajmniej raz w miesiącu wpływy na rachunek pochodzące ze wskazanego źródła dochodu”.
Zmniejszenie prowizji dotyczy również Kredytobiorców, którzy podpiszą umowę o prowadzenie rachunku bieżącego w BS Nielisz oraz złożą
oświadczenie, w którym zobowiążą się do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku.
Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu
określonej w Taryfie na dzień odnowienia.
Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji.
Dotyczy kredytów inwestycyjnych udzielonych od dnia 01.05.2014 r. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed
terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie pobiera się prowizji, jeśli kwota spłaty nie przekracza w danym roku
kalendarzowym 3600 zł.
Stawka prowizji zostaje obniżona o 1,00 % jednorazowo za udzielenie - dla Klientów nieposiadających kredytu w rachunku bieżącym
w Banku w ostatnich 2 latach.

9. Usługi różne
Lp. Rodzaj usług (czynności)
1.
2.
3.
4.

Tryb pobierania

Wydanie kopii dokumentu wpłaty gotówkowej na konto w innym banku
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów tożsamości (opłata nie
dotyczy dotychczasowych klientów Banku)
Pozostałe czynności nie objęte Taryfą
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Stawka

za dokument
za czynność
za czynność

35 zł
25 zł
20 zł

za czynność

Opłata ustalana indywidualnie w
porozumieniu z Członkiem Zarządu (w
zależności od usługi może przy opłacie
wystąpić 23% podatek VAT)

