Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 53/Z/2020 Zarządu BS z dnia 25.05.2020 rok

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
Klienci indywidualni
dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych,
i lokat terminowych
obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Wysokiej od dnia 01.08.2020r.
Rodzaj czynności / usługi

Tryb pobierania

Wysokość
opłaty prowizji

jednorazowo

bez opłaty

- klienci indywidualni – ROR

miesięcznie

6,00 zł

- ROR JUNIOR

miesięcznie

bez opłaty

- ROR STUDENT

miesięcznie

bez opłaty

- ROR SENIOR

miesięcznie

- oszczędnościowego ZYSK

miesięcznie

5,00 zł chyba, że
umowa rachunku
stanowi inaczej
bez opłaty

- a’vista

miesięcznie

bez opłaty

- lokaty terminowej

miesięcznie

bez opłaty

- ROR

jednorazowo

10,00 zł

- ROR JUNIOR

jednorazowo

bez opłaty

- ROR STUDENT

jednorazowo

10,00 zł

- ROR SENIOR

jednorazowo

10,00 zł

- Rachunku oszczędnościowego ZYSK

jednorazowo

10,00 zł

- a’vista

jednorazowo

6,00 zł

- lokaty terminowej

jednorazowo

5,00 zł jeśli klient
nie dotrzymał
pierwszego
terminu

Lp.
1.

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW
Otwarcie rachunku

2.

3.

4.

5.
6.

Prowadzenie rachunku

Likwidacja rachunku

Wpłaty gotówkowe, przelewy wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne na rachunek
oszczędnościowy ZYSK:
- dokonane przez osoby związane z rachunkiem
- dokonane przez osoby nie związane z rachunkiem
Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w
Wysokiej
Wpłaty gotówkowe:
- na rachunki prowadzone w innych bankach ( wystawione przez Klienta)
__________________________________________________________
- na rachunki prowadzone w innych bankach na podstawie dowodu
wystawionego przez Bank Spółdzielczy

7.

od wartości transakcji

od transakcji
od wartości transakcji

______________
od wartości transakcji

bez opłaty
1,50 zł
bez opłaty
0,5% - nie mniej
niż 4,50zł nie
więcej niż 300,00
zł
______________
0,5% - nie mniej
niż 7,50 zł nie
więcej niż 300,00

Wypłata gotówkowa:
z rachunku na podstawie dowodu wypłaty wystawionego przez Bank
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- ROR

od dowodu wypłaty

5,00 zł

- ROR SENIOR

od dowodu wypłaty

5,00 zł

- ROR STUDENT, ROR JUNIOR

od dowodu wypłaty

bez opłaty

- Wypłata gotówkowa z urządzenia samoobsługującego

od dowodu wypłaty

bez opłaty

jeden raz w miesiącu
kalendarzowym od
transakcji
od wartości transakcji

bez opłaty

8.

Wypłata gotówkowa z konta oszczędnościowego ZYSK dowodem wypłaty w
kasie

9.

Każda następna wypłata gotówkowa z konta oszczędnościowego ZYSK w
miesiącu w kasie (powyżej 1 operacji miesięcznie)

10.

OBRÓT BEZGOTÓWKOWY

0,50%-nie mniej
niż 15,00 zł nie
więcej niż 100,00
zł

Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy)
Złożone przez Klienta w formie papierowej:
- na rachunki bankowe prowadzone w BS Wysoka:
* ROR, ROR SENIOR, a’VISTA:
- na podstawie dowodu wystawionego przez Klienta
- na podstawie dowodu wystawionego przez Bank
Przelew wewnętrzny na konto ZYSK:
- dokonany przez osoby związane z rachunkiem
- dokonany przez osoby nie związane z rachunkiem
Przelew wewnętrzny na konto lokaty terminowej
*ROR, STUDENT, JUNIOR

za przelew
za przelew

1,50 zł
4,50 zł

za przelew
za przelew
za przelew

bez opłaty
1,50 zł
bez opłaty

za przelew

bez opłaty

za przelew
za przelew
za przelew

3,00 zł
6,00 zł
5 przelewów
bezpłatnych,
następne 3,00zł, a
z wystawienia BS
6,00zł

Na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach:
*ROR, ROR SENIOR
- na podstawie dowodu wystawionego przez Klienta
- na podstawie dowodu wystawionego przez Bank
ROR STUDENT, ROR JUNIOR

Na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach ELIXIR
(tzw. „szybka poczta”)
___________________________________________________________
Urzędy Skarbowe i ZUS:
*ROR, ROR SENIOR

za przelew
________________

8,00 zł
______________

za przelew

6,00 zł

*ROR STUDENT, ROR JUNIOR

za przelew

bez opłaty

- realizacja zleceń w systemie SORBNET

za przelew

40,00 zł

jeden raz w miesiącu
kalendarzowym za
przelew od sztuki

bez opłaty

- złożone w formie papierowej,

za przelew

15,00 zł

- złożony w systemie elektronicznym Internet Banking,

za przelew

10,00 zł

Przelew wewnętrzny Wn (powyżej 1 operacji w miesiącu)
- złożony w formie papierowej

za przelew

10,00 zł

- złożony w systemie elektronicznym Internet Banking

za przelew

5,00 zł

Dyspozycje bezgotówkowe złożone z konta ZYSK na rachunki bankowe
prowadzone w innych bankach, na rachunki bankowe prowadzone w BS Wysoka
złożone w formie papierowej lub elektronicznie
Każdy następny przelew wyjściowy w miesiącu z konta ZYSK na rachunki
bankowe prowadzone w innych bankach:

Złożone w systemie INTERNET-BANKING
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za przelew

bez opłaty

ROR, ROR SENIOR

za przelew

1,00 zł

ROR STUDENT, ROR JUNIOR

za przelew

- przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego z konta ROR, ROR SENIOR
ZLECENIA STAŁE

za przelew

5 przelewów
bezpłatnych,
następne 1,00zł
3,00 zł

jednorazowo

6,00 zł

- realizacja zlecenia stałego do innego banku

za przelew

5,00 zł

- przelew wewnętrzny realizowany w ramach zlecenia

za przelew

3,00 zł

za jedną informację

5,00 zł

- przyjęcie, zmiana dyspozycji

za zlecenie

5,00 zł

- poinformowanie Klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty z powodu
braku środków na rachunku

za zlecenie

5,00 zł

- odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
dłużnika lub niezgodnego podpisu

za zlecenie

7,00 zł

- opłata za korzystanie z usługi SMS

miesięcznie

- zmiana do dyspozycji usługi SMS

za zlecenie

3,00zł za 10
smsów, kolejne
0,30 zł
5,00 zł

- aktywacja usługi

jednorazowo

bez opłaty

- abonament miesięczny

miesięcznie

bez opłaty

- wydanie kolejnego hasła do Internet Banking

jednorazowo

10,00 zł

- zablokowanie na prośbę Klienta dostępu do usługi Internet Banking

jednorazowo

10,00 zł

- odblokowanie na prośbę Klienta dostępu do usługi Internet Banking

jednorazowo

10,00 zł

- prowizja dyscyplinująca (nie wykonanie w danym miesiącu żadnego przelewu
w systemie Internet Banking) dot. rachunków ROR, ROR SENIOR

miesięcznie

10,00 zł

- prowizja dyscyplinująca dla konta STUDENT

miesięcznie

bez opłaty

- prowizja dyscyplinująca dla konta JUNIOR
- prowizja dyscyplinująca dla konta ZYSK
- prowizja za autoryzację przelewów za pomocą SMS
CZEKI

miesięcznie
miesięcznie
Miesięcznie

bez opłaty
bez opłaty
1,00zł

- opłata za blankiet czeku gotówkowego do rachunku

za czek

5,00 zł

- potwierdzenie czeków gotówkowych

za czek

10,00 zł

jednorazowo od
zgłoszenia

20,00 zł

za wyciąg

bez opłaty

- na rachunki prowadzone w Banku
- na rachunki prowadzone w innych Bankach:

11.

- przyjęcie, zmiana, odwołanie zlecenia stałego

Uwaga: opłat nie pobiera się od zlecenia z tyt. przekazania środków na rachunki
lokat terminowych prowadzonych w BS oraz z tyt. spłat zobowiązań wobec BS (
np. kredyty, odsetki, koszty upomnienia ) oraz nie stosuje się do konta ZYSK

12.

13.

14.

15.

- opłata za telefoniczną informację z Banku o braku środków na realizację
zlecenia stałego
POLECENIE ZAPŁATY

USŁUGA SMS

INTERNET BANKING

- przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia o utracie czeków

16.

WYCIĄGI Z RACHUNKU BANKOWEGO
- odbierane w Banku
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- wysłane przez Bank drogą pocztową listem zwykłym lub poleconym ( na
zlecenie Klienta )

17.

za przesyłkę

rzeczywiste
koszty pocztowe

jednorazowo
od wystawionej
książeczki
od wystawionej
książeczki
od dyspozycji

bez opłaty
10,00 zł

- dopisanie kwoty w książeczce oszczędnościowej na podstawie polecenia
przelewu z r-ku bankowego ( wpływy do zarachowania ) za wyjątkiem
naliczonych odsetek, wpłat i wypłat gotówkowych

za jeden wpis

5,00 zł

- umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej

jednorazowo

5,00 zł

- otwarcie rachunku wkładów terminowych

jednorazowo

bez opłaty

- dokonanie cesji rachunku lokaty terminowej

jednorazowo

20,00 zł

- umorzenie utraconej książeczki

jednorazowo

5,00 zł

za monit

25,00 zł

Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, książeczek
oszczędnościowych, kart bankomatowych, dowodu osobistego, innego
dokumentu tożsamości
Dokonanie zastrzeżenia lub odwołania zastrzeżenia w systemie MIG-DZ:

za zgłoszenie

10,00 zł

- klient posiadający konto w BS Wysoka,

jednorazowo

25,00 zł

- osoba nie posiadająca konta w BS Wysoka

jednorazowo

50,00 zł

Sporządzenie aneksu do umowy rachunku oszczędnościowego, a’vista, ror,
rachunku lokat terminowych, oszczędnościowego ZYSK, zmiany karty wzorów
podpisów, zmiany pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem na wniosek
Klienta

jednorazowo

10,00 zł

Za zmianę rachunku z indywidualnego na wspólny i odwrotnie na wniosek
Klienta
Sporządzenie odpisu:

jednorazowo

20,00 zł

- umowy o prowadzenie rachunku

za odpis

20,00 zł

- karty wzorów podpisów

za odpis

20,00 zł

- wyciągu bankowego ( bez załączników) – rok bieżący

za odpis

10,00 zł

- każdego załącznika do wyciągu – rok bieżący

za dokument

5,00 zł

- dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy Klient określi
datę operacji

za dokument

5,00 zł

- dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy Klient nie
określi daty operacji
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku, numer rachunku
oraz wysokość salda

za dokument

10,00 zł

za zaświadczenie

30,00 zł

- stwierdzającego wpływ na rachunek emerytury, renty i przedłożenie go w
służbie zdrowia
- wydanie zaświadczenia o wykonaniu polecenia przelewu

za zaświadczenie

0,00 zł

za zaświadczenie

10,00 zł

- wydanie zaświadczenia o współpracy z Klientem na jego wniosek

za zaświadczenie

40,00 zł

KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE A’VISTA
- za wystawienie pierwszej książeczki oszczędnościowej
- wystawienie każdej następnej książeczki oszczędnościowej do rachunku
- wystawienie nowej zamiast utraconej, zniszczonej i umorzonej
- przepisanie książeczki w związku z przelewem praw cesja

18.

19.

20,00 zł
20,00 zł

LOKATY TERMINOWE

INNE
Sporządzenie i wysłanie ( listem poleconym ) monitu z powodu przekroczenie
salda

Wydanie zaświadczenia:
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Sporządzenie odpisu obrotów ( historii ) na rachunku oszczędnościowym z
bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta

za każdy miesiąc

20,00 zł

- za każdy poprzedni rok stawka o 100% wyższa

za każdy miesiąc

40,00 zł

Przyjęcie blokady rachunku bankowego z tytułu zabezpieczenia umów
zawieranych przez Posiadacza rachunku:
- na rzecz BS Wysoka

jednorazowo

bez opłaty

- rachunek prowadzony w innym Banku

jednorazowo

30,00 zł

za przelew

15,00 zł

- złożenie dyspozycji

jednorazowo

20,00 zł

- zmiana dyspozycji

od zlecenia

20,00 zł

- odwołanie dyspozycji

od zlecenia

20,00 zł

Potwierdzenie zgodności podpisów z kartą wzorów na życzenie innego banku.
Opłatę pobiera się z konta właściciela rachunku.

jednorazowo

20,00 zł

Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie sądu lub notarialnego aktu
poświadczenia dziedziczenia

od każdego
spadkobiercy

20,00 zł

- wydanie pierwszej lokalnej karty bankomatowej

jednorazowo

bez opłaty

- wydanie karty w trybie ekspresowym

jednorazowo

20,00 zł

- wydanie duplikatu lokalnej karty bankomatowej

jednorazowo

20,00 zł

- zmiana danych użytkownika lokalnej karty bankomatowej

jednorazowo

20,00 zł

- czasowa blokada lub odblokowanie lokalnej karty bankomatowej na wniosek
Klienta

jednorazowo

20,00 zł

- wydanie karty wznowionej – od każdej wydanej do rachunku

jednorazowo

5,00 zł

- wydanie karty wznowionej do rachunku JUNIOR, ZYSK

jednorazowo

bez opłaty

- zastrzeżenie karty

jednorazowo

20,00 zł

- wydanie nowego PIN-u na wniosek użytkownika karty

jednorazowo

10,00 zł

- opłata miesięczna za kartę lokalną

miesięcznie

1,00 zł

- wydanie nowej karty

jednorazowo

5,00 zł

- wydanie nowej karty do rachunku STUDENT

jednorazowo

bez opłaty

- wydanie nowej karty do rachunku JUNIOR

jednorazowo

bez opłaty

- wydanie karty wznowionej

jednorazowo

5,00 zł

- wydanie karty wznowionej do konta JUNIOR, STUDENT

jednorazowo

bez opłaty

- opłata za posiadanie karty – od każdej wydanej do rachunku

miesięcznie

3,00 zł

- opłata za posiadanie karty do rachunku STUDENT

miesięcznie

bez opłaty

- opłata za posiadanie karty do rachunku JUNIOR

miesięcznie

bez opłaty

- wydanie duplikatu karty na wniosek Użytkownika

jednorazowo

10,00 zł

- wydanie karty w trybie ekspresowym

jednorazowo

20,00 zł

- transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów
dostępna w banku i na stronie internetowej Banku www.bankbps.pl
- w innych bankomatach w kraju

od transakcji

bez opłaty

od transakcji

6,00 zł

- w bankomatach akceptujących kartę za granicą

od transakcji

6,00 zł

Wykonanie dyspozycji polecenia wpłaty w obrocie dewizowym
Dyspozycja na wypadek śmierci:

20.

21.

LOKALNA KARTA BANKOMATOWA

KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA
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22.

23.

- awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

od transakcji

1.000,00 zł

- płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą

od transakcji

bez opłaty

- powtórne generowanie i wysyłka numeru PUN na wniosek Użytkownika
- zastrzeżenie karty

jednorazowo
jednorazowo

10,00 zł
bez opłaty

- rozpatrzenie reklamacji

od transakcji

bez opłaty

- generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres
przez niego wskazany

jednorazowo

20,00 zł

- zmiana danych użytkownika karty

jednorazowo

20,00 zł

- rezygnacja z karty przed terminem ważności

jednorazowo

10,00 zł

- rozpatrzenie reklamacji

jednorazowo

bez opłaty

- zmiana limitów karty (gotówkowych i bezgotówkowych) na wniosek klienta

jednorazowo

10,00 zł

aktywacja usługi

jednorazowo

5,00 zł

opłata za usługę

miesięcznie

bez opłaty

za pobranie wzorca
biometrycznego
jednorazowo

7,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

od transakcji

20,00 zł

od transakcji

bez opłat

Przelew regulowany i SEPA z rachunku złotowego BS (do krajów spoza EOG)

od transakcji

Przelewy SEPA w euro (do krajów EOG)

od transakcji

Polecenie wypłaty z rachunku złotowego BS w trybie „przyspieszonym” z datą
„dziś”

od transakcji

wg kosztów
rzeczywistych
Banku BPS +
30,00 zł
Jak za ELIXIR tj.
8,00zł
80,00 zł

„przyspieszonym” z datą waluty „jutro”

od transakcji

80,00 zł

Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonania przekazu

od transakcji

80,00 zł

Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

od transakcji

75,00 zł + koszty
banków trzecich

USŁUGA BANKOFON

USŁUGA IDENTYFIKACJI BIOMETRYCZNEJ
Aktywowanie usługi identyfikacji biometrycznej:
a)
b)

dla posiadacza rachunku
dla współposiadacza

c)

dla osoby wskazanej

24.

ZAPYTANIA W SYTEMIE OGNIVO (rachunki uśpione)

25.

- wniosek o udzielenie osobie poszukującej własnych rachunków w zbiorczej
informacji o jej rachunku
- wniosek o udzielenie osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po
posiadaniu rachunku zbiorczej informacji o rachunku
- wniosek o udzielenie podmiotowi uprawionemu zbiorczej informacji o
rachunku
PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM
Realizacja ( otrzymane z zagranicy ) przekazów w obrocie dewizowym
otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczeniu
emerytalno – rentowe na rachunek złotowy BS
Przelew regulowany, SEPA, polecenia wypłaty na rachunek złotowy BS (z
krajów spoza EOG)
Przelew SEPA w euro (z krajów EOG)
Realizacja ( sprzedaż ) przekazów w obrocie dewizowym z rachunku
złotowego BS
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Przelew SEPA – przelew realizowany przez banki na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i
Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpienie do SEPA, spełniający następujące warunki:
- waluta transakcji EUR;
- dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w
którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku
(Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
- występuje opcja kosztowa „SHA”;
- przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
- bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest
dostępny na stronie internetowej Banku BPS S.A.).
Przelew regulowany – polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek
beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew
realizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła z jednego ww. krajów, spełniające następujące
warunku:
- waluta transakcji EUR;
- kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50 000;
- dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w
którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku
(Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
- występuje opcja kosztowa „SHA”.
Polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem sytemu
S.W.I.F.T., SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polegająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej
kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
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