
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 121/Z/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiej z dnia 28.12.2020r. 

 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 

Klienci indywidualni 

dotycząca podstawowego rachunku płatniczego 

obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Wysokiej od dnia 01.01.2021r. 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania Wysokość opłaty / 

prowizji 

  PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY     

Uwaga! Prowizje i opłaty dotyczące poszczególnych produktów 

bankowych, nieopisane w niniejszej części pobierane są na zasadach 

ogólnych, zgodnie z treścią poszczególnych rozdziałów Taryfy, dotyczących 

danego produktu. 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku jednorazowo bez opłat 

3. Realizacja przelewu lub stałego zlecenia na rachunki prowadzone:     

3.1. w Banku miesięcznie bez opłat 

3.2. w innych bankach w systemie ELIXIR:     

3.2.1. Realizacja 5-ciu pierwszych przelewów lub stałych zleceń miesięcznie bez opłat 

3.2.2. Realizacja 6-go i kolejnych przelewów lub stałych zleceń: miesięcznie   

  a)       dyspozycje przelewu złożone przez Internet Banking 

          - przelew wewnętrzny 

          - przelew wyjściowy    

 

  

za przelew 

za przelew 

 

 

bez opłat 

1,00 zł 

  b)      dyspozycje przelewu złożone w wersji papierowej w Banku 

         - przelew wewnętrzny z wystawienia klienta 

         - przelew wewnętrzny z wystawienia Banku 

 

         - przelew wyjściowy z wystawienia klienta 

         - przelew wyjściowy z wystawienia Banku 

 

 za przelew  

za przelew  

 

za przelew 

za przelew 

 

1,50 zł 

4,50 zł 

 

3,00zł 

6,00zł 

  c)       dyspozycje stałego zlecenia złożona przez Internet   bez opłat 

  d)      dyspozycja stałego zlecenia złożona w Banku   bez opłat 

3.3. do innego banku w systemie SORBNET  za przelew 

 

40,00 zł 

4. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika:     

4.1. Modyfikacja / odwołanie polecenia zapłaty jednorazowo bez opłaty 

5. Karta debetowa Visa Classic Debetowa:     

5.1. Wydanie / wznowienie karty debetowej jednorazowo bez opłat 

5.2. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat 

5.3. Transakcje bezgotówkowe od transakcji  bez opłat 

5.4. Transakcje gotówkowe jednorazowo bez opłat 

5.4.1. wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i SGB i Planet 

Cash  (Uwaga: lista bankomatów jest dostępna w  siedzibie Banku i na 

stronie internetowej Banku BPS www.bankbps.pl) 

 od transakcji bez opłat  

5.4.2. wypłata w innych bankomatach w kraju      

  a)       realizacja 5-cu pierwszych wypłat miesięcznie bez opłat 

  b)      realizacja 6-ej i kolejnych wypłat miesięcznie 6,00zł 

6. Prowizja za autoryzację przelewów za pomocą SMS miesięcznie 1,00zł 

 


