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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

„Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych
świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach, zwanego dalej Bankiem.
Opłaty i prowizje pobierane są:
a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
b) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
c) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
d) zgodnie z zawartą umową.
Nie pobiera się opłat i prowizji od:
a) wpłat oraz dyspozycji przelewów na poczet spłat odsetek i kredytów zaciągniętych w Banku oraz innych zobowiązań wobec Banku;
b) dyspozycji przelewów tytułem założenia lokat terminowych;
c) za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane
jest na żądanie sądu, prokuratora lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w sprawach karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub
rentę mającą charakter alimentów;
d) za udzielenie informacji bankom w ramach wzajemnych uprawnień wynikających z art. 105 Prawa bankowego.
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.
W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od...do...” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana
jest indywidualnie w podanych granicach.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat
pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych
zasad.
Za operacje dewizowe zlecone przez klientów 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.
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.
Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC
nr 522) Bank BPS S.A. niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank
może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.
Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić
zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której
dotyczy.
Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych
z Bankiem.
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KLIENCI INDYWIDUALNI
I. RACHUNKI
Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
a)
b)

c)

Rodzaj usług
(czynności)

Tryb
pobierania

Stawka
ROR
Standard

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
7,00 zł2)
Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
- wpłaty gotówkowe na
rachunki prowadzone
w BS Krzyżanowice
- wypłaty gotówkowe
z rachunków
od transakcji
2,00 zł
prowadzonych przez
BS Krzyżanowice
Zlecenia stałe:
- rejestracja zlecenia
stałego
- realizacja zlecenia
5,00 zł3)
stałego
za zlecenie
- modyfikacja /
odwołanie zlecenia
stałego
Polecenie zapłaty:
- rejestracja polecenia
zapłaty
- realizacja polecenia
zapłaty z rachunku
5,00 zł
Posiadacza
za zlecenie
- modyfikacja /
odwołanie polecenia
zapłaty
Przelewy krajowe:
- na rachunek w BS
Krzyżanowice
- na rachunek w innym
5,00 zł
banku
za przelew
- na rachunek
w systemie SORBNET
Przekazy w obrocie dewizowym:5)
- realizacja przekazu
wychodzącego za
za przelew
5,00 zł
granicę6)
- realizacja przekazu
przychodzącego
z zagranicy
Przyjęcie lub zmiana
jednorazowo
pełnomocnictwa7):
- pierwszy pełnomocnik
(jeśli ustanawiany jest
przy zawieraniu
umowy)
za każdego
- kolejny pełnomocnik
pełnomocnika
Wydruk z historii rachunku na wniosek Klienta:
do 3 miesięcy (stawka
podstawowa)
powyżej 3 miesięcy do
1 roku
za lata poprzednie
opłata ulega
podwyższeniu
o odpowiednio:
za wydruk
- za 1 rok wstecz
o 100% stawki
podstawowej
- za 2 lata wstecz
o 200%stawki
podstawowej
- za 3 lata wstecz
o 300% stawki
podstawowej

ROR
JUNIOR

ROR
ROR VIP
STUDENT
Bez opłat
Bez opłat
15,00 zł2)

ROR Moc
korzyści

ROR
walutowy

PRP1)

Bez opłat

7,00 zł2)

Bez opłat

Bez opłat

2,00 zł

Bez opłat /
2,00 zł4)

Bez opłat

-

Bez opłat /
5,00 zł5)

Bez opłat

-

2,00 zł

-

Bez opłat /
5,00 zł4)

Bez opłat

-

2,00 zł

Bez opłat

5,00 zł

Bez opłat /
6,00 zł4)

Bez opłat

-

35,00 zł

Bez opłat

-

5,00 zł

Bez opłat

5,00 zł

2,00 zł

Bez opłat
Bez opłat

3,00 zł

Bez opłat

2,00 zł

Bez opłat
Bez opłat

5,00 zł

Bez opłat

2,00 zł

Bez opłat
6,00 zł

5,00 zł

35,00 zł

6,00 zł

5,00 zł

Bez opłat
15,00 zł

Bez opłat

15,00 zł

25,00 zł

Bez opłat

25,00 zł

20,00 zł

Bez opłat

20,00 zł

35,00 zł

Bez opłat

35,00 zł

35,00 zł

Bez opłat

35,00 zł

50,00 zł

Bez opłat

50,00 zł

65,00 zł

Bez opłat

65,00 zł

Bez opłat

3

- za 4 lata wstecz oraz
następne wstecz
o 400% stawki
podstawowej
Wyciąg bankowy:
sporządzany na wniosek
klienta i odbierany

10.

w banku raz w miesiącu
sporządzany na wniosek
klienta i odbierany w
banku częściej niż raz
w miesiącu
sporządzany na wniosek
klienta i wysyłany drogą
pocztową listem
zwykłym
sporządzenie odpisu
jednego dowodu do
wyciągu
Likwidacja rachunku

11.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

80,00 zł

Bez opłat

80,00 zł

Bez opłat

za wyciąg

10,00 zł

Bez opłat

10,00 zł

za przesyłkę

15,00 zł

Bez opłat

15,00 zł

za dokument

10,00 zł

Bez opłat

10,00 zł

jednorazowo

20,00 zł

Bez opłat

PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy
nowo zakładane rachunki zwolnione są z opłat przez okres 3 miesięcy od dnia założenia; dla rolników opłata za prowadzenie rachunku wynosi 7,00 zł miesięcznie
nie dotyczy przelewów wewnętrznych na rachunki oszczędnościowe
zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie us t. 2 – krajowe transakcje płatnicze
w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank
pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji
obowiązuje od 15.12.2019r.
opłata dotyczy przelewów w strefie EOG, w pozostałych przypadkach opłata wynosi 50,00 zł + koszty banku pośredniczącego zgodnie z taryfą BPS S.A.
opłaty nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy; odwołanie pełnomocnika i wskazanie innego traktowane jest jako zmiana – pobierana
jest tylko jedna opłata

II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE A’VISTA W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH / A’VISTA MAX
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty i wypłaty gotówkowe
Przelewy krajowe:
- na rachunek w BS Krzyżanowice
- na rachunek w innym banku
Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa:3)
- pierwszy pełnomocnik (jeśli ustanawiany jest przy zawieraniu
umowy)

5.

- kolejny pełnomocnik
6.
a)
b)
c)

Wydruk z historii rachunku na wniosek Klienta:
do 3 miesięcy (stawka podstawowa)
powyżej 3 miesięcy do 1 roku
za lata poprzednie opłata ulega podwyższeniu o odpowiednio:
- za 1 rok wstecz o 100% stawki podstawowej
- za 2 lata wstecz o 200%stawki podstawowej
- za 3 lata wstecz o 300 % stawki podstawowej
- za 4 lata wstecz oraz następne wstecz o 400% stawki
podstawowej
Wyciąg bankowy:
sporządzany na życzenie klienta i odbierany w banku raz w
miesiącu
sporządzany na życzenie klienta i odbierany w banku częściej niż
raz w miesiącu
sporządzany na życzenie klienta i wysyłany drogą pocztową
listem zwykłym
sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
Likwidacja rachunku

7.

8.
1)
2)
3)

Tryb pobierania

Stawka
Bez opłat1)
Bez opłat
Bez opłat2)
Bez opłat

za przelew
jednorazowo

20,00 zł
15,00 zł
Bez opłat

za każdego
pełnomocnika

25,00 zł
20,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
50,00 zł
65,00 zł

za wydruk

80,00 zł

Bez opłat
za wyciąg

10,00 zł

za przesyłkę

15,00 zł

za wyciąg
za dokument
jednorazowo

20,00 zł
10,00 zł
20,00 zł

w przypadku rachunku w walucie wymienialnej opłaty nie pobiera się pod warunkiem dokonania wpłaty minimalnej 10 Euro; opłata w przypadku nie dokonania
pierwszej wpłaty wynosi 20,00 zł
w przypadku rachunku „A’VISTA MAX” – pierwsza wypłata w miesiącu bez opłat, każda kolejna wypłata 9,99 zł (bez względu na formę wypłaty)
opłaty nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy; odwołanie pełnomocnika i wskazanie innego traktowane jest jako zmiana – pobierana
jest tylko jedna opłata

III. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH
Lp.
1.
2.

Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku

Tryb pobierania

Stawka
Bez opłat
Bez opłat
4

Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa:1)
- pierwszy pełnomocnik (jeśli ustanawiany jest przy zawieraniu
umowy)

3.

Wydruk z historii rachunku na wniosek Klienta:
do 3 miesięcy (stawka podstawowa)
powyżej 3 miesięcy do 1 roku
za lata poprzednie opłata ulega podwyższeniu o odpowiednio:
- za 1 rok wstecz o 100% stawki podstawowej
- za 2 lata wstecz o 200%stawki podstawowej
- za 3 lata wstecz o 300 % stawki podstawowej
- za 4 lata wstecz oraz następne wstecz o 400% stawki
podstawowej
Zmiana posiadacza rachunku w związku z przelewem praw (cesją)
Przyjęcie i zmiana posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci2)
Umorzenie książeczki oszczędnościowej
Likwidacja rachunku przed terminem
Przedterminowa likwidacja lokaty:

5.
6.
7.
8.
9.

Bez opłat

2)
3)
4)

25,00 zł
20,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
50,00 zł
65,00 zł

za wydruk

80,00 zł
jednorazowo

100,00 zł

jednorazowo

25,00 zł

jednorazowo
jednorazowo

35,00 zł3)
5,00 zł

od kwoty

0,1%
min. 10,00 zł, max 100,00 zł

- lokaty promocyjnej w terminie 30 dni włącznie od dnia założenia
1)

15,00 zł

za każdego
pełnomocnika

- kolejny pełnomocnik
4.
a)
b)
c)

jednorazowo

opłaty nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy; odwołanie pełnomocnika i wskazanie innego traktowane jest jako zmiana – pobierana
jest tylko jedna opłata
w przypadku złożenia przez klienta zapisu na kilku rachunkach, pobiera się tylko jedną opłatę
opłaty nie pobiera się w przypadku umorzenia książeczki oszczędnościowej do kwoty 100 zł lub jej równowartości w innej walucie
produkt wycofany z oferty z dniem 01.01.2012r.

IV. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ „eBankNet”
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Dostęp do systemu:
- dla pierwszego użytkownika
- dla kolejnego użytkownika
Przelewy na rachunki bankowe:
- prowadzone przez BS Krzyżanowice
- prowadzone przez inne banki
Zablokowanie/odblokowanie
dostępu lub wykonania transakcji
Potwierdzenie przez Bank na
życzenie Klienta przelewu
wykonanego za pośrednictwem
systemu

2.

3.

4.

5.

Tryb pobierania

ROR
JUNIOR

ROR
STUDENT

Stawka
ROR
ROR Moc
VIP
korzyści

ROR
Euro

PRP1)

Bez opłat
jednorazowo

jednorazowo

10,00 zł

Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat

1,00 zł

10,00 zł

Bez opłat / 1,00 zł2)

jednorazowo

5,00 zł

Bez opłat

5,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

Bez opłat

5,00 zł

Realizacja zlecenia stałego
1)
2)

ROR
Standard

za zlecenie

1,00 zł

-

1,00 zł

Bez opłat

1,00
zł

Bez opłat / 1,00
zł2)

PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy
zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze
w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank
pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

V. KARTY BANKOWE
1. KARTA DEBETOWA VISA CLASIC / MASTERCARD PAYPASS / VISA EURO
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj usług (czynności)
Wydanie karty
Użytkowanie karty
Wznowienie karty
Wydanie duplikatu karty
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe:
- we wskazanych bankomatach Grupy BPS
- we wpłatomatach Grupy BPS

Tryb pobierania

Bez opłat

- w punktach akceptujących kartę za granicą
- we wpłatomatach sieci Planet Cash

20,00 zł2)

jednorazowo
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat

- wypłata gotówki z rachunku PRP w bankomatach innego banku
w kraju3)

- w punktach akceptujących kartę w kraju

4,00 zł1)

miesięcznie

- w bankomatach innego banku w kraju

- w bankomatach innego banku za granicą

Stawka
Bez opłat

od transakcji

3,00%
min. 6,00 zł
Bez opłat /
3,00% min. 6,00 zł
3,0%
min. 10,00 zł
5,00 zł
3,0%
min. 10,00 zł
0,05%
min. 2,00 zł / max. 200,00 zł
5

7.
8.
9.
10.
11.
1)
2)
3)

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta
Sprawdzenie salda w bankomacie
Zmiana danych użytkownika karty
Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty
Zmiana limitu wypłat gotówkowych i bezgotówkowych na
wniosek Klienta

jednorazowo
każdorazowo
jednorazowo

10,00 zł
2,00 zł
10,00 zł
Bez opłat
Bez opłat

opłata nie dotyczy kart wydanych do rachunku „ROR JUNIOR”, „ROR STUDENT”, „ROR VIP”, PRP
opłata nie dotyczy PRP
Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki za pomocą
bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie
nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

2. KARTA KREDYTOWA
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.
2.

Wydanie karty
Użytkowanie karty:
- w pierwszym roku użytkowania
- w drugim i kolejnym roku użytkowania
Wznowienie karty
Wydanie duplikatu karty
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe:

3.
4.
5.
6.

Stawka

Tryb pobierania

VISA CREDIT

VISA CREDIT GOLD
Bez opłat

Bez opłat
69,00 zł1)

rocznie

150,00 zł2)
Bez opłat

jednorazowo

25,00 zł
Bez opłat
4,00%
min. 10,00 zł
4,00%
min. 10,00 zł
3,00%
min. 5,00 zł

- w bankomatach w kraju
od transakcji
- w bankomatach za granicą
7.

Wykonanie przelewu

od transakcji

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Klienta
Zmiana danych użytkownika karty
Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty
Rezygnacja z wygenerowanej karty na wniosek
Klienta i odstąpienie od umowy
Opłata za nieterminową spłatę
Opłata za upomnienie / wezwanie do zapłaty
Przekroczenie limitu kredytowego

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

3)

15.

Minimalna spłata zadłużenia na karcie

16.

Generowanie zestawienia operacji na wniosek
Klienta
1)
2)
3)

jednorazowo

10,00 zł

jednorazowo
jednorazowo

10,00 zł
12,00 zł

jednorazowo

20,00 zł
Bez opłat
Bez opłat

jednorazowo

100,00 zł
3,00%
min. 40,00 zł

miesięcznie
za dokument

10,00 zł

opłata nie jest pobierana, gdy suma wszystkich transakcji przekroczy kwotę 12.000,00 zł w 12-miesięcznym okresie
opłata nie jest pobierana, gdy suma wszystkich transakcji przekroczy kwotę 25.000,00 zł w 12-miesięcznym okresie
opłata naliczana od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego

VI. KREDYTY
1. KREDYT W RACHUNKU ROR
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania
jednorazowo
od kwoty
od kwoty
podwyższenia

- za udzielenie kredytu
- za podwyższenie kwoty kredytu
2.

Stawka

Prowizje:

Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku kredytowego
- za aneks
- za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów, rodzaju zabezpieczenia, okresu spłaty
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
- za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ kredytu lub
odsetek
- za depozyt weksla

3,5%
3,5%
Bez opłat

jednorazowo

50,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

Bez opłat
jednorazowo

30,00 zł

2. KREDYTY GOTÓWKOWE
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Prowizja za udzielenie
kredytu:

Tryb pobierania
jednorazowo
od kwoty

Konsumencki
od 3,5%
do 5,0%1)

Stawka
Zero procent

Za grosze
5,0%

Świąteczny

Szybki remont

4,0%

3,0%
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2.

Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku
kredytowego
- za aneks
- za prolongatę raty lub rat
kredytu
- za sporządzenie i
wysłanie wezwania do
zapłaty/rat/ kredytu lub
odsetek
- za przyjęcie jako formy
zabezpieczenia blokady
środków na rachunkach
bankowych
- za wydanie na wniosek
klienta zaświadczenia
stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tytułu
kredytów bankowych i
innych tytułów, wysokość
spłat kredytów, rodzaju
zabezpieczenia, okresu
spłaty oraz zaświadczenia,
że klient nie figuruje jako
dłużnik
- za depozyt weksla
1)

Bez opłat
jednorazowo
od kwoty
prolongowanej

50,00 zł
0,5%,
min. 50,00 zł

150,00 zł
0,5%,
min. 150,00 zł

Bez opłat

jednorazowo

30,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

30,00 zł

prowizja uzależniona jest od okresu spłaty kredytu i wynosi odpowiednio:
- dla kredytów z okresem spłaty do 3 lat – 3,5%
- dla kredytów z okresem spłaty od 3 do 5 lat – 4,5%
- dla kredytów z okresem spłaty powyżej 5 lat – 5,0%

3. KREDYT KONSOLIDACYJNY
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Prowizja za udzielenie kredytu

2.

Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku kredytowego
- za aneks

Tryb pobierania
jednorazowo
od kwoty

2,0%
Bez opłat

- za prolongatę raty lub rat kredytu
- za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów, rodzaju zabezpieczenia, okresu spłaty
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
- za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ kredytu lub
odsetek
- za depozyt weksla
- za przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu cesji polisy
ubezpieczeniowej, wierzytelności, hipoteki na nieruchomości,
przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych, blokady środków na
rachunkach bankowych1)
1)

Stawka

jednorazowo
od kwoty
prolongowanej

150,00 zł
0,5%,
min. 150,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

Bez opłat
jednorazowo

30,00 zł

jednorazowo

30,00 zł

opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się opłaty

4. KREDYTY MIESZKANIOWE
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Prowizja za udzielenie kredytu

2.

Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku kredytowego
- za aneks
- za prolongatę raty lub rat kredytu
- za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia
stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu
kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość
spłat kredytów, rodzaju zabezpieczenia, okresu
spłaty oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje
jako dłużnik
- za sporządzenie i wysłanie wezwania do
zapłaty/rat/ kredytu lub odsetek
- za depozyt weksla

Tryb pobierania

Stawka
Remont

Nowy Dom

jednorazowo
od kwoty

2,0%
Bez opłat

jednorazowo
od kwoty
prolongowanej

150,00 zł
0,5%,
min. 150,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

Bez opłat
jednorazowo

30,00 zł
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- za przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu
cesji polisy ubezpieczeniowej, wierzytelności,
hipoteki na nieruchomości, przewłaszczenia na
bank rzeczy ruchomych, blokady środków na
rachunkach bankowych1)

jednorazowo

30,00 zł

1) opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się opłaty

5. KREDYT HIPOTECZNY
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.

Prowizja za udzielenie kredytu

2.

Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku kredytowego
- za aneks
- za prolongatę raty lub rat kredytu
- za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów, rodzaju zabezpieczenia, okresu spłaty
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
- za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ kredytu lub
odsetek
- za depozyt weksla
- za przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu cesji polisy
ubezpieczeniowej, wierzytelności, hipoteki na nieruchomości,
przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych, blokady środków na
rachunkach bankowych1)

1)

Tryb pobierania
jednorazowo
od kwoty

Stawka
2,0%
Bez opłat

jednorazowo
od kwoty
prolongowanej

150,00 zł
0,5%,
min. 150,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

Bez opłat
jednorazowo

30,00 zł

jednorazowo

30,00 zł

opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się opłaty

VII. INNE OPŁATY I PROWIZJE BANKOWE
Lp.
1.

2.

3.

Rodzaj usług (czynności)
Opłaty związane z wrzutnią nocną:
wydanie portfela wrzutowego
wydanie klucza do wrzutni:
- pierwszy klucz
- kolejny klucz
za sporządzenie protokołu różnicy z wpłaty zamkniętej / wrzutni
nocnej
utrata / zniszczenie klucza do wrzutni
Informacja o stanie rachunku przekazywane przez SMS:
- za każdy wysłany SMS
- abonament miesięczny
Pozostałe opłaty1) :
wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach i od przekazów
wpłaty na rachunek ZUS i US
wypłata z konta „sumy do wyjaśnienia” – zwrot ELIXIR
zastrzeżenie dokumentu tożsamości Klienta Banku (dowodu
osobistego, prawa jazdy, paszportu)
nie podjęcie awizowanej kwoty
wydruk z systemu bankowego dowodu wpłaty na obcy bank
wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunkach, wysokości
środków i obrotów na wniosek Klienta
usługa udzielania informacji o stanie rachunku i obrotach na
podstawie ”Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło”2)
wysłanie upomnienia
realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc
takiego tytułu z konta osobistego
(prowizję pobiera się z konta dłużnika po pełnej realizacji tytułu
wykonawczego)
likwidacja rachunku bankowego założonego na warunkach
promocyjnych w terminie do 1 roku od założenia
przekształcenie konta ROR wspólnego na indywidualne lub
indywidualne na wspólne
wydanie duplikatu umowy
zapis na wypadek śmierci
wydanie książeczki czekowej
przeliczenie, wymiana banknotów (bilonu) na banknoty (bilon)
o innych nominałach dla Klientów nie posiadających rachunków
w BS Krzyżanowice, zamiana uszkodzonych banknotów

Tryb pobierania

Stawka

za jedną sztukę

50,00 zł
Bez opłat

za jedną sztukę

50,00 zł

za dokument

10,00 zł

za jedną sztukę

250,00 zł
0,30 zł
3,00 zł

od transakcji
od transakcji

0,5%
min. 5,00 zł, max 600,00 zł
8,00 zł
3,00 zł

jednorazowo

30,00 zł

od kwoty

0,1%
0,5%
min. 7,00 zł, max 600,00 zł

od kwoty

od kwoty
za dokument

50,00 zł

jednorazowo

15,00 zł
Bez opłat

od kwoty

0,5% (zajętej kwoty)
min. 10,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

za każdą zmianę

15,00 zł

za dokument
jednorazowo
za czek

20,00 zł
25,00 zł
3,00 zł

od kwoty

0,5%
min. 10,00 zł
8

dokonanie blokady środków na koncie osobistym z tytułu
zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych
tytułów na rzecz banków i osób
1)
2)

jednorazowo

30,00 zł

nie dotyczy posiadaczy rachunku „Moc korzyści”
nie dotyczy Posiadaczy rachunku „ROR VIP”
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KLIENCI INSTYTUCJONALNI
I.
Lp.
1.

2.

3.

4.

RACHUNKI ROZLICZENIOWE
Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku:
- bieżącego i pomocniczego
- dodatkowego
- rachunku VAT
- lokaty terminowej
Prowadzenie rachunku:
- bieżącego
- pomocniczego
- dodatkowego
- rachunku VAT
- lokaty terminowej
Czeki krajowe:
- wydanie czeków
- przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
Wpłaty i wypłaty gotówkowe:

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

15,00 zł
15,00 zł
Bez opłat
Bez opłat

miesięcznie
Bez opłat
Bez opłat
za czek

- wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w BS Krzyżanowice

5.

6.

7.

8.

9.

10.

- wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez BS
Krzyżanowice
Zlecenia stałe:
- rejestracja zlecenia stałego
- realizacja zlecenia stałego – przelew wewnętrzny w placówce
Banku
- realizacja zlecenia stałego – przelew zewnętrzny w placówce
Banku
- modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego
Polecenie zapłaty:
- rejestracja polecenia zapłaty
- realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
- modyfikacja / odwołanie polecenia zapłaty
Przelewy krajowe:
- na rachunek w BS Krzyżanowice
- na rachunek w innym banku
- na rachunek w systemie SORBNET
Przekazy w obrocie dewizowym:2)
- realizacja przekazu wychodzącego za granicę3)
- realizacja przekazu przychodzącego z zagranicy
Obsługa rachunków masowych:
- za udostępnienie usługi
- za obsługę jednego Klienta
Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa:4)
- pierwszy pełnomocnik (jeśli ustanawiany jest przy zawieraniu
umowy)
- kolejny pełnomocnik

11.
a)
b)
c)

13.

14.
1)
2)
3)
4)

Wydruk z historii rachunku na wniosek Klienta:
do 3 miesięcy (stawka podstawowa)
powyżej 3 miesięcy do 1 roku
za lata poprzednie opłata ulega podwyższeniu o odpowiednio:
- za 1 rok wstecz o 100% stawki podstawowej
- za 2 lata wstecz o 200%stawki podstawowej
- za 3 lata wstecz o 300 % stawki podstawowej
- za 4 lata wstecz oraz następne wstecz o 400% stawki
podstawowej
Wyciąg bankowy:
sporządzany na wniosek klienta i odbierany w banku raz w miesiącu
sporządzany na wniosek klienta i odbierany w banku częściej niż raz
w miesiącu
sporządzany na wniosek klienta i wysyłany drogą pocztową listem
zwykłym
sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
Likwidacja rachunku

25,00 zł1)
15,00 zł
15,00 zł

od kwoty

3,00 zł
30,00 zł
0,1%
min. 10,00 zł, max 400,00 zł
0,4%
min. 10,00 zł, max 500,00 zł
Bez opłat
5,00 zł

za zlecenie

5,00 zł
1,00 zł
Bez opłat

za zlecenie

5,00 zł
Bez opłat
Bez opłat
5,00 zł
35,00 zł

za przelew
od transakcji

5,00 zł
Bez opłat

jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo

300,00 zł
0,10 zł
15,00 zł
Bez opłat

za każdego
pełnomocnika

25,00 zł
20,00 zł
35,00 zł

za wydruk

35,00 zł
50,00 zł
65,00 zł
80,00 zł

za wyciąg

10,00 zł

za wyciąg

20,00 zł

za przesyłkę

25,00 zł

za wyciąg
za dokument
jednorazowo

20,00 zł
10,00 zł
100,00 zł

nowo zakładane rachunki zwolnione są z opłat przez okres 3 miesięcy od dnia założenia
obowiązuje od 15.12.2019r.
opłata dotyczy przelewów w strefie EOG, w pozostałych przypadkach opłata wynosi 50,00 zł + koszty banku pośredniczącego zgodnie z taryfą BPS S.A.
opłaty nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy; odwołanie pełnomocnika i wskazanie innego traktowane jest jako zmiana – pobierana
jest tylko jedna opłata
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II.

RACHUNEK ROR DLA ROLNIKÓW

Opłaty pobierane zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach dla klientów indywidualnych” rozdział I –
stawka dla rachunku ROR Standard.

III. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ „eCorpoNet”
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Dostęp do systemu:
- dla pierwszego użytkownika
- dla kolejnego użytkownika
Przelewy na rachunki bankowe:
- prowadzone przez BS Krzyżanowice
- prowadzone przez inne banki
Zablokowanie/odblokowanie dostępu lub wykonania transakcji
Potwierdzenie przez Bank na życzenie Klienta przelewu
wykonanego za pośrednictwem systemu

2.

3.
4.

Tryb pobierania

Stawka
Bez opłat

jednorazowo

10,00 zł
Bez opłat

za przelew
jednorazowo

1,00 zł
5,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

Tryb pobierania

Stawka

IV. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ „eBankNet”
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Dostęp do systemu:
- dla pierwszego użytkownika
- dla kolejnego użytkownika
Przelewy na rachunki bankowe:
- prowadzone przez BS Krzyżanowice
- prowadzone przez inne banki
Zablokowanie/odblokowanie dostępu lub wykonania transakcji
Potwierdzenie przez Bank na życzenie Klienta przelewu
wykonanego za pośrednictwem systemu
Realizacja zlecenia stałego

2.

3.
4.
5.

Bez opłat
jednorazowo

10,00 zł
Bez opłat

za przelew
jednorazowo

1,00 zł
5,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

za zlecenie

1,00 zł

V. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj usług (czynności)
Wydanie karty
Użytkowanie karty
Wznowienie karty
Wydanie duplikatu karty
Transakcje bezgotówkowe1)
Transakcje gotówkowe:1)

Tryb pobierania
miesięcznie
jednorazowo

- w bankomatach innego banku za granicą
od transakcji

- w punktach akceptujących kartę za granicą
- we wpłatomatach Grupy BPS
- we wpłatomatach sieci Planet Cash

10.
1)

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta
Zmiana danych użytkownika karty
Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty
Zmiana limitu wypłat gotówkowych i bezgotówkowych na
wniosek Klienta

40,00 zł
Bez opłat

- w bankomatach innego banku w kraju

7.
8.
9.

5,00 zł
Bez opłat

- we wskazanych bankomatach Grupy BPS

- w punktach akceptujących kartę w kraju

Stawka
Bez opłat

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

0,4%
min. 5,00 zł
2,5%
min. 10,00 zł
3,0%
min. 10,00 zł
2,5%
min. 10,00 zł
3,0%
min. 12,00 zł
0,05%
min. 2,00 zł / max 200,00 zł
0,30%
min. 4,00 zł / max 400,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
Bez opłat

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu
własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego

VI. KARTA DEBETOWA VISA CLASIC / MASTER CARD PAYPASS
Dotyczy rolników.
Opłaty pobierane zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach dla klientów indywidualnych” rozdział V pkt. 1.
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VII. PRODUKTY KREDYTOWE
1. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Prowizje:
- za udzielenie kredytu
- za podwyższenie / obniżenie3) kwoty kredytu

2.

- od niewykorzystanej kwoty kredytu3)
Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku kredytowego1)
- przygotowawcza za aneks
- za aneks
- za prolongatę raty lub rat kredytu
- za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów, rodzaju zabezpieczenia, okresu spłaty
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
- za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ kredytu lub
odsetek
- za depozyt weksla
- za przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu cesji polisy
ubezpieczeniowej, wierzytelności, hipoteki na nieruchomości,
przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych, blokady środków na
rachunkach bankowych2)

1)
2)
3)

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo
od kwoty
podwyższenia /
obniżenia
miesięcznie

od 0,5%

jednorazowo
od kwoty
prolongowanej

od 1,0%
od 1,0% do 3,0% w skali roku
200,00 zł
50,00 zł
500,00 zł
od 1,0%,
min. 200,00 zł
100,00 zł

jednorazowo

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

opłata pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku
opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się opłaty
obowiązuje od dnia 01.07.2020r.

2. KREDYT OBROTOWY
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Prowizje:
- za udzielenie kredytu
- za administrowanie kredytem

2.

3)

Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku kredytowego1)
- przygotowawcza za aneks
- za aneks
- za prolongatę raty lub rat kredytu
- za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów, rodzaju zabezpieczenia, okresu spłaty
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
- za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ kredytu lub
odsetek
- za depozyt weksla
- za przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu cesji polisy
ubezpieczeniowej, wierzytelności, hipoteki na nieruchomości,
przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych, blokady środków na
rachunkach bankowych2)
- za przedterminową całkowitą / częściową spłatę kredytu3)

1)
2)
3)

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

od 0,5%
od 0,0% do 1,0%,
min. 200,00 zł

rocznie

jednorazowo
od kwoty
prolongowanej

200,00 zł
50,00 zł
500,00 zł
od 1,0%,
min. 200,00 zł
100,00 zł

jednorazowo

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

od kwoty spłaty

od 0,0% do 1,0%,
min. 500,00 zł

opłata pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku
opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się opłaty
obowiązuje od dnia 01.07.2020r.

3. KREDYT INWESTYCYJNY
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Prowizje:
- za udzielenie kredytu
- za administrowanie kredytem

2.

3)

Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku kredytowego1)
- przygotowawcza za aneks
- za aneks
- za prolongatę raty lub rat kredytu

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

od 0,5%
od 0,0% do 1,0%,
min. 200,00 zł

rocznie

jednorazowo
od kwoty
prolongowanej

200,00 zł
50,00 zł
500,00 zł
od 1,0%,
min. 200,00 zł
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- za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów, rodzaju zabezpieczenia, okresu spłaty
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
- za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ kredytu lub
odsetek
- za depozyt weksla
- za przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu cesji polisy
ubezpieczeniowej, wierzytelności, hipoteki na nieruchomości,
przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych, blokady środków na
rachunkach bankowych2)
- za przedterminową całkowitą / częściową spłatę kredytu3)
1)
2)
3)

100,00 zł

jednorazowo

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

od kwoty spłaty

od 0,0% do 1,0%,
min. 500,00 zł

opłata pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku
opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się opłaty
obowiązuje od dnia 01.07.2020r.

4. KREDYT HIPOTECZNY
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Prowizje:
- za udzielenie kredytu
- za administrowanie kredytem

2.

3)

Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku kredytowego1)
- przygotowawcza za aneks
- za aneks
- za prolongatę raty lub rat kredytu
- za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów, rodzaju zabezpieczenia, okresu spłaty
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
- za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ kredytu lub
odsetek
- za depozyt weksla
- za przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu cesji polisy
ubezpieczeniowej, wierzytelności, hipoteki na nieruchomości,
przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych, blokady środków na
rachunkach bankowych2)
- za przedterminową całkowitą / częściową spłatę kredytu3)

1)
2)
3)

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

od 1,5%
od 0,0% do 1,0%,
min. 200,00 zł

rocznie

jednorazowo
od kwoty
prolongowanej

200,00 zł
50,00 zł
500,00 zł
od 1,0%,
min. 200,00 zł
100,00 zł

jednorazowo

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

od kwoty spłaty

od 0,0% do 1,0%,
min. 500,00 zł

opłata pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku
opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się opłaty
obowiązuje od dnia 01.07.2020r.

5. KREDYT W RACHUNKU ROR DLA ROLNIKÓW
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Prowizje:
- za udzielenie kredytu
- za podwyższenie / obniżenie3) kwoty kredytu

2.

- od niewykorzystanej kwoty kredytu3)
Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku kredytowego1)
- przygotowawcza za aneks
- za aneks
- za prolongatę raty lub rat kredytu
- za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów, rodzaju zabezpieczenia, okresu spłaty
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
- za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ kredytu lub
odsetek
- za depozyt weksla
- za przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu cesji polisy
ubezpieczeniowej, wierzytelności, hipoteki na nieruchomości,
przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych, blokady środków na
rachunkach bankowych2)

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo
od kwoty
podwyższenia /
obniżenia
miesięcznie

2,5%

jednorazowo
od kwoty
prolongowanej

2,5%
od 1,0% do 3,0% w skali roku
100,00 zł
50,00 zł
250,00 zł
1,0%,
min. 200,00 zł
100,00 zł

jednorazowo

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
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1)
2)
3)

opłata pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku
opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się opłaty
obowiązuje od dnia 01.07.2020r.

6. KREDYT OBROTOWY DLA ROLNIKÓW
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Prowizje:
- za udzielenie kredytu
- za administrowanie kredytem

2.

3)

Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku kredytowego1)
- przygotowawcza za aneks
- za aneks
- za prolongatę raty lub rat kredytu
- za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów, rodzaju zabezpieczenia, okresu spłaty
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
- za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ kredytu lub
odsetek
- za depozyt weksla
- za przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu cesji polisy
ubezpieczeniowej, wierzytelności, hipoteki na nieruchomości,
przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych, blokady środków na
rachunkach bankowych2)
- za przedterminową całkowitą / częściową spłatę kredytu3)

1)
2)
3)

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

od 1,0%
od 0,0% do 1,0%,
min. 200,00 zł

rocznie

jednorazowo
od kwoty
prolongowanej

100,00 zł
50,00 zł
250,00 zł
od 1,0%,
min. 200,00 zł
100,00 zł

jednorazowo

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

od kwoty spłaty

od 0,0% do 1,0%,
min. 500,00 zł

opłata pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku
opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się opłaty
obowiązuje od dnia 01.07.2020r.

7. KREDYT INWESTYCYJNY DLA ROLNIKÓW
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Prowizje:
- za udzielenie kredytu
- za administrowanie kredytem3)

2.

Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku kredytowego1)
- przygotowawcza za aneks
- za aneks
- za prolongatę raty lub rat kredytu
- za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów, rodzaju zabezpieczenia, okresu spłaty
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
- za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ kredytu lub
odsetek
- za depozyt weksla
- za przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu cesji polisy
ubezpieczeniowej, wierzytelności, hipoteki na nieruchomości,
przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych, blokady środków na
rachunkach bankowych2)
- za przedterminową całkowitą / częściową spłatę kredytu3)

1)
2)
3)

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

od 1,0%
od 0,0% do 1,0%,
min. 200,00 zł

rocznie

jednorazowo
od kwoty
prolongowanej

100,00 zł
50,00 zł
250,00 zł
od 1,0%,
min. 200,00 zł
100,00 zł

jednorazowo

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

od kwoty spłaty

od 0,0% do 1,0%,
min. 500,00 zł

opłata pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku
opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się opłaty
obowiązuje od dnia 01.07.2020r.

8. KREDYT INWESTYCYJNY - ARiMR DLA ROLNIKÓW
Lp.
1.

Rodzaj usług (czynności)
Prowizje:
- za udzielenie kredytu
1)

- administracyjna
2.

Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku kredytowego2)
- przygotowawcza za aneks
- za aneks

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

1,0%
1,0%,
min. 200,00 zł

jednorazowo

100,00 zł
50,00 zł
250,00 zł
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od kwoty
prolongowanej

- za prolongatę raty lub rat kredytu
- za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów, rodzaju zabezpieczenia, okresu spłaty
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
- za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty/rat/ kredytu lub
odsetek
- za depozyt weksla
- za przyjęcie jako formy zabezpieczenia kredytu cesji polisy
ubezpieczeniowej, wierzytelności, hipoteki na nieruchomości,
przewłaszczenia na bank rzeczy ruchomych, blokady środków na
rachunkach bankowych3)
1)
2)
3)

1,0%,
min. 200,00 zł
100,00 zł

30,00 zł

jednorazowo

30,00 zł
30,00 zł

naliczana na dzień 31.12, płatna do 15.01.kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu
opłata pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku
opłata pobierana jest jednorazowo za każdy rodzaj zabezpieczenia. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się opłaty

9. GWARANCJE BANKOWE I PROMESY
Lp.
1.

2.

Rodzaj usług (czynności)
Prowizje:
- za przyznaną gwarancję
- za przyznaną promesę
Opłaty:
- za rozpatrzenie wniosku o gwarancję
- za rozpatrzenie wniosku o promesę

VIII. INNE OPŁATY I PROWIZJE BANKOWE
Lp.
1.

2.

3.

Stawka

od kwoty

od 0,3%
od 0,3%

jednorazowo

od 200,00 zł
od 200,00 zł

Tryb pobierania

Stawka

za jedną sztukę

50,00 zł

1)

Rodzaj usług (czynności)
Opłaty związane z wrzutnią nocną:
wydanie portfela wrzutowego
wydanie klucza do wrzutni:
- pierwszy klucz
- kolejny klucz
za sporządzenie protokołu różnicy z wpłaty zamkniętej / wrzutni
nocnej
utrata / zniszczenie klucza do wrzutni
Informacja o stanie rachunku przekazywane przez SMS:
- za każdy wysłany SMS
- abonament miesięczny
Pozostałe opłaty:
wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach i od
przekazów
wpłaty na rachunek ZUS i US
wypłata z konta „sumy do wyjaśnienia” – zwrot ELIXIR
zastrzeżenie dokumentu tożsamości Klienta Banku (dowodu
osobistego, prawa jazdy, paszportu)
nie podjęcie awizowanej kwoty
wydruk z systemu bankowego dowodu wpłaty na obcy bank
zmiana Karty Wzorów Podpisów
wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunkach, wysokości
środków i obrotów na wniosek Klienta
usługa udzielania informacji o stanie rachunku i obrotach na
podstawie ”Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło”
usługa udzielania informacji o stanie rachunku i obrotach na
podstawie ”Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło”
dla rolników
wystawienie asygnaty w zastępstwie czeku gotówkowego
wysłanie upomnienia
realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc
takiego tytułu z konta osobistego
(prowizję pobiera się z konta dłużnika po pełnej realizacji tytułu
wykonawczego)
powiadomienie Klienta o niewykonaniu polecenia zapłaty / zlecenia
stałego
likwidacja rachunku
likwidacja rachunku bankowego założonego na warunkach
promocyjnych w terminie do 1 roku od założenia
wydanie duplikatu umowy
przeliczenie, wymiana banknotów (bilonu) na banknoty (bilon)
o innych nominałach dla Klientów nie posiadających rachunków
w BS Krzyżanowice, wymiana uszkodzonych banknotów

1)

Tryb pobierania

Bez opłat
za jedną sztukę

50,00 zł

za dokument

10,00 zł

za jedną sztukę

250,00 zł
0,30 zł
3,00 zł

od transakcji
od transakcji

0,5%
min. 5,00 zł, max 600,00 zł
8,00 zł
3,00 zł

jednorazowo

30,00 zł

od kwoty

za każdą zmianę

0,1%
0,5%
min. 7,00 zł, max 600,00 zł
20,00 zł

za dokument

100,00 zł

miesięcznie

7,00 zł

jednorazowo

30,00 zł

od kwoty

od kwoty

za dokument

3,00 zł
Bez opłat

od kwoty

0,5% (zajętej kwoty)
min. 10,00 zł

jednorazowo

10,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

jednorazowo

200,00 zł

za dokument

20,00 zł

od kwoty

0,5%
min. 10,00 zł

w przypadku rolników opłaty pobierane zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach dla klientów indywidualnych” rozdział VII

15

