Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19/4/2017
Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim
z dnia 08.06.2017 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych
Powiatowego Banku Spółdzielczego
w Sokołowie Podlaskim
dla klientów indywidualnych

Tekst obowiązuje od dnia 8 czerwca 2017 r.
Sokołów Podlaski, 2017r.

ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla
klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w
placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, zwanego dalej Banku.
2. Opłaty i prowizje pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
3) zbiorczo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
3. 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.
4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od … do’’ wysokość opłat
ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią
inaczej.
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.
Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie
dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
7. Za operacje dewizowe zalecone przez rezydentów i nierezydentów 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.
8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, opata/prowizja w złotych jest ustalana według
kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.
9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew.
10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub
według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku
do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia
mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
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Lp.
I.
1.
2.

3.
4.
5.

Rodzaj usługi (czynności)
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE – POLKONTA
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – miesięcznie
a) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
1) POL-konto1)
2) POL-konto Student
3) POL-konto Junior
Wpłata własna gotówki na rachunek prowadzony w PBS
Wypłata gotówki z rachunku w jednostce PBS prowadzącej rachunek
Przelew na rachunek
a) w Banku PBS
b) w innym banku krajowym
- wykonany w systemie bankowości elektronicznej (Internet Banking)
Uwaga : nie pobiera się opłaty od rachunków POL-Konto Junior oraz
POL-Konto Student
- wykonany w placówce banku

Stawka
bez opłat

5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,50 zł
3,00 zł

Uwaga: nie pobiera się opłaty od:
1) rachunków POL-Konto Junior oraz POL-Konto Student
2) przelewów na cele dobroczynne i charytatywne (na rachunki instytucji Nonprofit1)) – darowizny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym osób
fizycznych.
1)
Instytucje Non-Profit - instytucje ,których głównym celem statutowym
nie jest działalność gospodarcza (związki zawodowe, partie polityczne,
towarzystwa i stowarzyszenia, kościoły, parafie i związki wyznaniowe,
ochotnicza straż pożarna, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie
mieszkaniowe, fundacje, kluby, organizacje społeczne, kultury,
rekreacyjne i sportowe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i
instytucje dobroczynne, niepubliczne placówki oświatowe)

6.

7.
8.

- w systemie SORBNET
c) przelewy natychmiastowe BluCash
(maksymalna kwota przelewu w systemie bankowości elektronicznej
wynosi 5 000 PLN)
Zlecenie stałe na rachunek
a) w Banku PBS
b) w innym banku krajowym
Uwaga: opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w
ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew
System Bankowości Internetowej
a) aktywizacja usługi Internet Banking
b) korzystanie z systemu Internet Banking –miesięcznie
Wyciągi z konta bankowego
a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce
Banku PBS prowadzącej rachunek
b) wysyłany przez Bank PBS drogą pocztową ( listem zwykłym) na
terenie kraju
- raz w miesiącu
- częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę,
c) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju – za
każdą przesyłkę
- listem zwykłym
- listem poleconym

30,00 zł
5,00 zł

bez opłat
3,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
3

9.

d) sporządzony na wniosek posiadacza rachunku
Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku
a) telefonicznie na hasło – miesięcznie,
b) przekazywane w formie komunikatu SMS – jedna wiadomość
tekstowa

5,00 zł
0,00 zł
0,20 zł

Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywna jest usługa.
Uwaga : nie pobiera się opłaty od rachunków POL-Konto Junior oraz POLKonto Student.

10.

11.
12.
13.
14.

Realizacja czeku gotówkowego:
a) w jednostkach Banku PBS, zrzeszonych bankach spółdzielczych i
jednostkach organizacyjnych BPS S.A.
b) w bankach – stronach Porozumienia z dnia 11.07.1990 r.
Potwierdzenie czeku – od każdego czeku
Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet
Inkaso czeku
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty z tytułu niedopuszczalnego
debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużników lub
jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota
płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit)

bez opłat
0,50 %
min. 2,50 zł
10,00 zł
1,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty/zlikwidowany.

Lp.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj usługi (czynności)
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY TRANSFER
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Stałe zlecenie z POL-Konta na rachunek Transfer
Przelew środków z POL-Konta na rachunek Transfer
Wypłata środków

Stawka
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10,00 zł

Uwaga: (zwolniona z opłat jest jedna w miesiącu wypłata/przelew – obowiązuje
od 10.05.2010 r.)

6.

Lp.
III.
1.
2.

Przelew na rachunek
a) w Banku PBS
b) w innych bankach
Rodzaj usługi (czynności)
RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH
POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
Otwarcie rachunku
Wydanie lub wymiana książeczki

bez opłat
3,00 zł
Stawka
bez opłaty
10,00 zł

Uwaga: nie pobiera się opłaty od Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO)

3.
4.

5.

Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w jednostkach banku PBS,
zrzeszonych bankach spółdzielczych z BPS S.A., jednostkach BPS S.A,
innych banków, z którymi Bank BPS S.A. zawarł porozumienie w
sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych
Wypłata gotówki z rachunku dokonana w

bez opłaty
bez opłat

a) jednostkach organizacyjnych Banku PBS, zrzeszonych bankach
spółdzielczych BPS S.A., jednostkach organizacyjnych BPS
S.A.
b) innych bankach, z którymi BPS S.A. zawarł porozumienie w sprawie
zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych

bez opłat
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
Lp.
IV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- bez sprawdzania salda
- ze sprawdzaniem salda
Przelew na rachunek
a) w Banku PBS
b) w innych bankach
Zastrzeżenie książeczki oszczędnościowej
Czynności związane z obsługą utraconej książeczki oszczędnościowej w
PBS (opłat wymienionych w pkt. a, b ,c nie stosuje się w przypadku
likwidacji książeczki lub likwidacji książeczki z rachunku nieczynnych)
a) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
b) wystawienie nowej w zamian utraconej lub zniszczonej
c) umorzenie utraconej książeczki
Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji
Likwidacja książeczki
Wydanie kserokopii książeczki

bez opłat
5,00 zł

Rodzaj usługi (czynności)
RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A'VISTA)
W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Otwarcie rachunku.
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku PBS
Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach Banku PBS
Przelew na rachunek
a) w Banku PBS
b) w innych bankach
Wydanie blankietów czeków – za jeden blankiet
Zastrzeżenie czeków

Stawka

bez opłat
3,00 zł
bez opłat

10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
bez opłat
15,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3,00 zł
1,00 zł
10,00 zł

Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość
utraconych czeków

8.

9.
Lp.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyciągi z konta bankowego
a) odbierane przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w
jednostce Banku PBS
b) wysyłany przez Bank PBS drogą pocztową (listem zwykłym) na
terenie kraju
- raz w miesiącu
- częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę
Likwidacja rachunku
Rodzaj usługi (czynności)
RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI
TERMINOWYMI
Otwarcie rachunku lokaty
Prowadzenie rachunku lokaty
Wpłata na rachunek lokaty
Przelew na rachunek
a) w Banku PBS
b) w innych bankach
Wypłata gotówki w jednostce Banku PBS, prowadzącej rachunek
Czynności związane z obsługą rachunku z wkładami oszczędnościowymi
terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową

bez opłat

bez opłat
5,00 zł
bez opłat
Stawka
Stawka
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3,00 zł
bez opłat
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7.
Lp.
VI.
1.

Lp.
VII.
1.
2.
3.

a) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
b)wystawienia nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki
c) umorzenie utraconej książeczki
d)przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji
e) wydanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej
Wydanie lub wymiana książeczki

10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
2,00 zł

Rodzaj usługi (czynności)
INTERNET BANKING
Przelew na rachunek bankowy w złotych
a) prowadzony w PBS
b)prowadzony w innym banku krajowym

Stawka

Rodzaj usługi (czynności)
KARTY DEBETOWE
Visa Classic Debetowa, Visa PayWave, karta niespersonalizowana,
MasterCard Paypass
Wydanie nowej karty
Wznowienie karty
Opłata miesięczna za posiadanie karty z funkcją zbliżeniową – od każdej
karty wydanej do rachunku.

bez opłat
0,50 zł.

Stawka
bez opłat
bez opłat
3,00 zł

Uwaga : nie pobiera się opłaty od rachunków POL-Konto Junior oraz POLKonto Student

4.

5.
6.

Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do
rachunku.
Uwaga : nie pobiera się opłaty od rachunków POL-Konto Junior oraz
POL-Konto Student
Płatności kartą – transakcje bezgotówkowe 1)
Wypłata gotówki – transakcje gotówkowe
a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami,

2,00 zł

bez opłat
bez opłat

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej
Banku i Banku BPS S.A

7.
8.
9.
10.
11.
12.

b) w innych bankomatach w kraju
c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą, od kwoty wypłaty
e) w punktach akceptujących kartę w kraju
f) w punktach akceptujących kartę za granicą
g) w placówkach Poczty Polskiej
Rozpatrzenie reklamacji
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
Zmiana danych Użytkownika karty
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
Usługa CashBack ( od transakcji)

4,00 zł
6,00 zł
5,00 zł
2% min. 10,00 zł
5,00 zł
bez opłat
2,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
1.000,00 zł
2,00 zł

1)

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 karty.
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Lp.
VIII.
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rodzaj usługi (czynności)
KARTY KREDYTOWE
VISA CLASSIC CREDIT
VISA GOLD CREDIT
Wydanie nowej karty
Wznowienie karty
Obsługa karty kredytowej - opłata miesięczna6)
VISA CLASSIC CREDIT
VISA GOLD CREDIT
Wydanie/wznowienie dodatkowej karty kredytowej - jednorazowo
VISA CLASSIC CREDIT
VISA GOLD CREDIT
Obsługa dodatkowej karty kredytowej – opłata miesięczna6)
VISA CLASSIC CREDIT
VISA GOLD CREDIT
Wydanie duplikatu karty 5)
VISA CLASSIC CREDIT
VISA GOLD CREDIT
Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej 5)
VISA CLASSIC CREDIT
VISA GOLD CREDIT
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika karty
Transakcje bezgotówkowe 1) 2)
Wypłaty gotówki w bankomatach i kasach banków – od transakcji
w kraju
za granicą 3)
Przelew z karty – za przelew
Sprawdzenie salda w bankomacie 3)
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie ( max. ostanie 10 transakcji) w
bankomatach świadczących taką usługę
Zmiana danych Użytkownika karty
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
Obsługa nieterminowej spłaty 4)
Zmiana limitów na karcie
Obniżenie wysokości limitu kredytowego
Minimalna splata zadłużenia na karcie – miesięcznie od kwoty salda
końcowego okresu rozliczeniowego
Pakiet Bezpieczna Karta

Stawka
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
bez opłat
25,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
bez opłat
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
20,00 zł
bez opłat
bez opłat
3% min. 40,00 zł
bez opłat

1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą
2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest
3)
4)
5)
6)

dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w
przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
Kwota płatna za każde wysłane upomnienie/wezwanie do zapłaty zgodnie z Umową.
Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
Opłata za obsługę karty kredytowej nie będzie pobierana przez okres 36 miesięcy dla kart wydanych w
okresie od 16 listopada 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.
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Lp.
IX.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

2.
3.
4.

Lp.
X.
1.
2.
3.

Rodzaj usługi (czynności)
KREDYTY
Prowizja za udzielenie kredytu – prowizja naliczana od kwoty
przyznanego kredytu
gotówkowego
a) udzielonego na okres do 6 m-cy
b) udzielonego na okres do 1 roku
c) udzielonego na okres do 3 lat
d) udzielonego na okres do 5 lat
konsumpcyjnego dla posiadaczy rachunków (ROR, bieżących i
rolniczych)
a) udzielonego na okres do 6 m-cy
b) udzielonego na okres do 1 roku
c) udzielonego na okres do 3 lat
d) udzielonego na okres do 5 lat
1) gotówkowego sezonowego „Wygodny Kredyt” z ubezpieczeniem
a) udzielonego na okres do 12 miesięcy
b) udzielonego na okres do 24 miesięcy
c) udzielonego na okres do 36 miesięcy
d) udzielonego na okres do 48 miesięcy
2) gotówkowego sezonowego „Wygodny Kredyt” bez ubezpieczenia
a) udzielonego na okres do 12 miesięcy
b) udzielonego na okres do 24 miesięcy
c) udzielonego na okres do 36 miesięcy
d) udzielonego na okres do 48 miesięcy
odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych
Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres
w wysokości, jak za udzielenie kredytu
a) udzielonego na okres 6 m-cy
b) udzielonego na okres 1 roku
c) podwyższenie kwoty kredytu (od różnicy pomiędzy dotychczasową a
nową wysokością kredytu) – proporcjonalnie do okresu kredytowania
mieszkaniowego
dla osób fizycznych w ramach Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego
Mieszkanie Dla Młodych
Uwaga: stawki prowizji w pkt. od 1.4., 1.5.,1.6., 1.7. obniża się o 0,50%,
jeżeli kwota kredytu wynosi 100 tys. i więcej - nie dotyczy kredytów z
okresem spłaty do 6 m-cy
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych
lub odsetek) – od kwoty prolongowanej:
Wydanie promesy udzielenia kredytu
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt pozostałych niż
wymienione w pkt. 2. dokonywanych na wniosek Klienta – za aneks
(prowizję nalicza się od kwoty pozostałej do spłaty)
Rodzaj usługi (czynności)
RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE
Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie i lokaty
terminowej - dla każdej waluty
Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez
wniesienia wpłaty
Prowadzenie rachunku walutowego , płatnego na każde żądanie- dla

Stawka

0,75%
1,50%
2,00%
2,50%
0,75%
1,50%
2,00%
2,50%
3,50%
4,00%
5,00%
6,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%

0,75%
1,50%
1,50%
min. 10,00 zł
1,50%
2,00%
1,50%
1,50%
1,5% min
10,00 zł
50,00 zł
1,5% min. 20,00zł
max 300,00 zł
Stawka
bez opłat
20,00 zł
bez opłat
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4.

5.
6.

7.
8.

Lp.
XI.
1.
2.
3.

Lp.
XII.
1.

każdej waluty
Wpłata na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych
a) prowadzony w Banku PBS
b) prowadzony w innym banku krajowym

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych
a) prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku PBS
Przelew na rachunek
a) na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w Banku PBS
b) na rachunek złotowy w innym banku krajowym
c) na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym

Likwidacja rachunku 1)
Wyciąg z konta bankowego
a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w
jednostce Banku prowadzącej rachunek
b) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie
kraju
- raz w miesiącu lub rzadziej
- częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju – za
każdą przesyłkę
a) listem zwykłym
b) listem poleconym
Rodzaj usługi (czynności)
RACHUNKI LOKATY OSZCZĘDNIOŚCIOWEJ W WALUTACH
WYMIENIALNYCH
Otwarcie rachunku lokaty terminowej – dla każdej waluty.
Wypłata gotówki z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych w
jednostce organizacyjnej Banku PBS
Przelew na rachunek
a) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku PBS
b) złotowy w innym banku krajowym
c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym ( przekaz w obrocie
dewizowym)

Rodzaj usługi (czynności)
SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE
Skup i sprzedaż walut obcych

bez opłat
Zgodnie z Rozdziałem
XIII
Taryfy
„Przekaz w obrocie
dewizowym”
bez opłat
bez opłat
3,00 zł
Zgodnie z
Rozdziałem XIII
Taryfy
„Przekaz w obrocie
dewizowym”
bez opłat
bez opłat

bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
Stawka
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3,00 zł
zgodnie z Rozdziałem
XIII
Taryfy
„Przekaz w obrocie
dewizowym”
Stawka
bez opłat
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Lp.
XIII.
1.

2.
3.

Rodzaj usługi (czynności)
CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM
Skup czeków podróżniczych (od łącznej wartości czeków) w jednej
walucie
Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się
zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych
Warunkowy skup czeku1)
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę
pocztową
Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku) 2)

4.

Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (opłata pobierana od podawcy
czeku)

5.
5.1
5.1.1

Zryczałtowane koszty banków zagranicznych
czeki opiewające na walutę- EUR
płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą
obiegową ( za czek)
płatne w pozostałych krajach ( za czek )
czeki opiewające na funty angielskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii
( za czek)
czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD
płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego
czeku ( za czek)
płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej
niż jednego czeku
Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii
( za czek)
Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii
( za czek)
Zryczałtowana opłata pocztowa – „opłata porto” – za czeki przyjęte do
inkasa lub skupu warunkowego 3)

5.1.2
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.5
6.

Stawka
1% min 40,00 zł

1,50%
20,00 zł
0,25%
min. 35,00 zł
max 300,00 zł
50,00 zł.+ koszty
rzeczywiste banków
trzecich
4,00 EUR
10,00 EUR
4,00 GBP
4,00 USD
3,00 USD
15,00 AUD
50,00 DKK
15,00 zł

1) Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto”
2) Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto” oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych
określone w pkt. 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank.
3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie.

Lp.
XIV.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Rodzaj usługi (czynności)
PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM1) - REALIZOWNY W
PLACÓWCE BANKU/W SYSTEMIE BANKIOWOŚCI
INTERNETOWEJ
Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z
banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe
przekazy na kwoty nie przekraczającej równowartości 10,00 EUR
( od transakcji)
przelewy SEPA2)( od transakcji )
przelewy regulowane 3) ( od transakcji )
polecenie wypłaty4) z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”

Stawka

5,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
30,00 zł

(od transakcji)

2.

Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty/ przelewu regulowanego/
świadczenia rentowego ( od transakcji)

3.

Zlecenie poszukiwania przekazu/postępowanie wyjaśniające wykonane

0,15%
min. 20,00 zł
max 100,00 zł
100,00 zł.+ koszty
10

na zlecenie klienta.

banków trzecich

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego
był błąd Banku .

4.
4.1.
4.2.
4.3
4.4

Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
przekazy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS
przelewy SEPA2) ( od transakcji)
przelew regulowany 3)
polecenia wypłaty4)
Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się
zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku
opcji kosztowej „OUR”

5.

Zmiany, poszukiwania, korekty/odwołania do zrealizowanego przekazu,
wykonane na zlecenie klienta ( od transakcji)

15,00 zł
15,00 zł
30,00 zł
0,30 %
min. 30,00 zł
max 200,00 zł
100,00 zł + koszty
banków trzecich

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku

6.
6.1.
6.2.
7.
8.

Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie niestandardowym
Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 4.3. i
4.4.
w EURO, USD i GBP w trybie pilnym (od transakcji)
w USD, GBP i PLN w trybie „ przyspieszonym”
Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie
przekazu
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od
poleceń wypłaty

120,00 zł
100,00 zł
10,00 zł
80,00 zł

1) Przekaz w obrocie dewizowym – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty , przelew regulowany i
przelew SEPA.
2) Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej
oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA,
spełniający następujące warunki:
 waluta transakcji EUR;
 zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie
IBAN ,prawidłowy kod BIC,
 koszty „SHA”;
 nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT
( SEPA Credit Transfer ) . Wykaz banków
SEPA jest dostępny na stronie internetowej
www.bankbps.pl. Banku
3) Przelew regulowany – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu spełniająca następujące warunki:
 waluta transakcji EUR;
 kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00;
 zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie
IBAN , prawidłowy kod BIC;
 koszty„SHA”.
4) Polecenie wypłaty – skierowana lub otrzymane z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź
krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca
dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta ).

Lp.
XV.
1.
2.

Rodzaj usługi (czynności)
USŁUGI RÓŻNE
Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) - od
każdego dokumentu
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia
potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda

Stawka
5,00 zł
20,00 zł
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
Lp.
XVI.
1.

Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o
obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku)
a) za każde rozpoczęte 10 pozycji
Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku
komputerowego
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, oraz że
rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia
Wydanie kserokopii umowy rachunku bankowego i kredytowego
Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta
Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku złotowego lub
walutowego
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub
odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień
Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na
terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę
a) z PBS
b) z innymi bankami
Przyjęcie, zmiana lub odwołania dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na
rachunku na wypadek śmierci
Potwierdzenie wykonania blokady
Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości
przekazywane informacji o haśle jednorazowym w formie komunikatu
SMS
Opłata za przechowywanie środków z tytułu umów wypowiedzianych i
wygaśniętych
Uwaga: opłatę pobieramy przy realizacji wypłaty od każdego
spadkobiercy/zapisobiorcy
Poszukiwanie rachunków na nazwisko jednej osoby zlecone przez
klienta
Rodzaj usługi (czynności)
CZYNNOŚCI KASOWE W PLN
Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki innych
banków krajowych w systemie ELIXIR
Uwaga: nie pobiera się opłaty od wpłat na cele dobroczynne
i charytatywne (na rachunki instytucji Non-profit1)) – darowizny
w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych.
1)
Instytucje Non-Profit - instytucje ,których głównym celem statutowym nie jest
działalność gospodarcza (związki zawodowe, partie polityczne, towarzystwa i
stowarzyszenia, kościoły, parafie i związki wyznaniowe, ochotnicza straż
pożarna, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, fundacje, kluby,
organizacje społeczne, kultury, rekreacyjne i sportowe, niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej i instytucje dobroczynne, niepubliczne placówki oświatowe)

2.
3.

Wpłaty składek na KRUS
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub
banknotów zniszczonych na obiegowe
a) do 10 szt.
b) powyżej 10 szt.

3,00 zł. max 20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
bez opłat
20,00 zł

bez opłaty
40,00 zł
15,00zł
10,00 zł
50,00 zł
bez opłaty
20,00 zł

10,00 zł
Stawka

0,50%
min. 2,50 zł
max 200,00 zł

2,00 zł
bez opłat
0,50%
min. 2,00 zł
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4.
5.
6.

Wpłaty gotówkowe dokonywane przez odbiorców energii elektrycznej
PGE Obrót S.A.
Wpłaty gotówkowe dokonywane przez abonentów Telefonów
Podlaskich S.A.
Przelewy natychmiastowe
a) do kwoty 5 000,00 zł
b) powyżej 5 000,00 do 20 000,00 zł

2,00 zł
1,50 zł
5,00 zł
10,00 zł
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