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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Bank Spółdzielczy w Raszkowie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą
"Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Klientom Banku Spółdzielczego w Raszkowie"
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), usługę SMS, udostępniany na podstawie odrębnej
umowy
2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów
3) BS Raszków - Bank Spółdzielczy w Raszkowie
4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, lista haseł
jednorazowych, hasło SMS
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. Kwoty prowizji nie podlegają zaokrągleniu.
4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo
bezgotówkowej.
6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe ksiegowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie
prowizji i opłaty w ciężar innego rachunku klienta zgodnie z dyspozycją klienta.
7. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a BS Raszków.
8. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust.7 pkt 2, pobierane są w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów
indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez BS Raszków.
9. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu:
1) ROR Młodzieżowy - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 18 roku życia,
2) ROR Podstawowy - przenaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 18 roku życia.
3) Konto "za złotówkę"- przeznaczonego dla klientów indywidualnych, którzy nie posiadali rachunku w BS Raszków w okresie od 01.01.2017r. do
05.11.2017r.
11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
1) Konto Rolnicze - dla rolników indywidualnych.
2) Konto Firmowe - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
3) Konto Pozostałe Podmioty - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego,
12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart
płatniczych.
13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na
zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych
znajdujących się w ofercie BS Raszków.
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Tryb pobierania
opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

OTWARCIE, PROWADZENIE, ZAMKNIĘCIE RACHUNKU

ROR
ROR
PODSTAWOWY MŁODZIEŻOWY

KONTO ZA
ZŁOTÓWKĘ*

jednorazowo

1. Otwarcie rachunku

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

bez opłat
1,00 zł

3. Zamknięcie rachunku na życzenie klienta

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Raszków

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Raszków

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
2,50 zł

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
2,50 zł

- na rachunki prowadzone w BS Raszków
- na rachunki prowadzone w innych bankach (z wyjątkiem ZUS i US)
7. w kwocie powyżej 49 999,99 zł
- na rachunki prowadzone w BS Raszków
- na rachunki prowadzone w innych bankach (z wyjątkiem ZUS i US)
8. do ZUS i Urzędu Skarbowego
1) złożone w formie papierowej
2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
15,00 zł

bez opłat
10,00 zł

bez opłat
15,00 zł

3,00 zł
2,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

3,00 zł
2,00 zł

9. realizacja przelewu zagranicznego

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1) złożonego w formie papierowej

2,50 zł

2,00 zł

2,50 zł

2) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

WPŁATY I WYPŁATY
4.
5.
za każdy przelew

PRZELEWY
6. w kwocie poniżej 50.000,00 zł:
1) złożone w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w BS Raszków (przelew wewnętrzny)
- na rachunki prowadzone w innych bankach (z wyjątkiem ZUS i US)
2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

ZLECENIA STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w
terminie wskazanym przez klienta)
10. Przyjęcie zlecenia stałego
11. Realizacja zlecenia stałego

za każde zlecenie

12. Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
1) złożona w formie papierowej

za każdą dyspozycję

2) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
13. Odwołanie zlecenia stałego

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

15,00 zł

nie dotyczy

15,00 zł

5,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

POLECENIA ZAPŁATY
14. Przyjęcie polecenia zapłaty

za każdą dyspozycję

15. Realizacja polecenia zapłaty

Poinformowanie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty (brak
za każdą informację
16.
środków)
POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
17. Ustanowienie pełnomocnictwa
1) pełnomocnictwo stałe

za każdą dyspozycję

2) pełnomocnictwo rodzajowe
18. Odwołanie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

10,00 zł

nie dotyczy

10,00 zł

19. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

20,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

od każdego
spadkobiercy

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

21. Zmiana karty wzorów podpisów (zmiana danych osobowych)

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

22. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

za każdą dyspozycję

20,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

za każde
zaświadczenie

30,00 zł

20,00 zł

30,00 zł

za każde wezwanie,
upomnienie

7,80 zł

7,80 zł

7,80 zł

za każdy wyciąg

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

20. Realizacja dyspozycji spadkobierców

23. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
24. Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia
25. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Raszków
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

Strona 2miesięcznie

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny email klienta

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

miesięcznie

6,00 zł

3,00 zł

6,00 zł

za każdą dyspozycję

2,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

30,00 zł

nie dotyczy

30,00 zł

3,00 zł

nie dotyczy

3,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

- pierwszy login

bez opłat

bez opłat

bez opłat

- wydanie kolejnego loginu na życzenie klienta

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

- wydanie nowego loginu w miejsce utraconego z winy klienta

200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

za każdy wyciąg

26. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na za każde zestawienie
wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) za każdy poprzedni rok
27. Korzystanie z Usługi SMS
28. Zmiana parametrów dla usługi SMS (zmiana numeru telefonu)

29. Całkowita jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
za każdą dyspozycję
mającego moc takiego dokumentu
30. Częściowa realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego
za każdą dyspozycję
moc takiego dokumentu
31. eCorpoNet/ eBankNet:
1) udostępnienie usługi
miesięcznie

2) abonament za korzystanie z eCorpoNet/ eBankNet

3) wygenerowanie listy haseł jednorazowych na zlecenie klienta:
- wysłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na
adres posiadacza
- odbiór osobisty w placówce banku
4) zablokowanie bądź odblokowanie dostępu do rachunku na zlecenie
za każdą dyspozycję
klienta
za każdą listę

5) zmiana uprawnień na wniosek klienta

za każdą dyspozycję

6) udostępnienie loginów

za każdy login

za każdy przelew

7) przelewy
- na rachunki prowadzone w BS Raszków

bez opłat

bez opłat

bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach (z wyjątkiem ZUS i US)

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

- do ZUS i Urzędu Skarbowego

2,00 zł

nie dotyczy

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
nie dotyczy

bez opłat
nie dotyczy

bez opłat
bez opłat

8) zlecenia stałe
- przyjęcie zlecenia stałego
- realizacja zlecenia stałego

za każde zlecenie

- modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego
- odwołanie zlecenia stałego
32. Aplikacja Mobilna "Portfel SGB" uruchomienie i uzytkowanie

* oferta dla klientów którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w banku i nie posiadali ww. rachunku w banku w okresie od
01.01.2017- 01.10.2017r.
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 2. Obsługa podstawowego rachunku płatniczego
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty
Podstawowy Rachunek Płatniczy

PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

miesięcznie

bez opłat

WPŁATY I WYPŁATY
Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane
w placówce BS Raszków
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane
2.
w placówce BS Raszków

bez opłat

1.

bez opłat

POLECENIE PRZELEWU WEWNĘTRZNEGO

za każdy przelew

bez opłat

za każdy przelew

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
liczonymi łącznie
z dyspozycjami oznaczonymi * bez opłat,
każda kolejna dyspozycja 2,00 zł
pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
liczonymi łącznie
z dyspozycjami oznaczonymi * bez opłat,
każda kolejna dyspozycja 3,00 zł

POLECENIE PRZELEWU
1.

złożone w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w innych bankach*
(z wyjątkiem ZUS i US)
- do ZUS i Urzędu Skarbowego*

2. złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w innych bankach*
(z wyjątkiem ZUS i US)
za każdy przelew

- do ZUS i Urzędu Skarbowego*

za każdy przelew

3. polecenie przelewu zagranicznego

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
liczonymi łącznie
z dyspozycjami oznaczonymi * bez opłat,
każda kolejna dyspozycja 1,00 zł
pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
liczonymi łącznie
z dyspozycjami oznaczonymi * bez opłat,
każda kolejna dyspozycja 2,00 zł
zgodnie z Taryfą prowizji i opłat
SGB-Banku SA
+ opłata za pośrednictwo 20,00 zł

ZLECENIA STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku
bankowego w terminie wskazanym przez Klienta)
1. Przyjęcie zlecenia stałego

za każdą dyspozycję

bez opłat

2. Realizacja zlecenia stałego
pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
liczonymi łącznie
z dyspozycjami oznaczonymi * bez opłat,
każda kolejna dyspozycja 2,00 zł
pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
liczonymi łącznie
z dyspozycjami oznaczonymi * bez opłat,
każda kolejna dyspozycja 1,00 zł

1) złożonego w formie papierowej*

2) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu*

3. Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
1) złożona w formie papierowej

bez opłat
za każdą dyspozycję

2) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

bez opłat

4. Odwołanie zlecenia stałego

za każdą dyspozycję

bez opłat

POLECENIE ZAPŁATY
1. Złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

bez opłat
za każdą dyspozycję

2. Realizacja polecenia zapłaty
3.

bez opłat

Poinformowanie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty
(brak środków)

USŁUGA eBankNet
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za każdą informację

bez opłat

1. Udostępnienie usługi

bez opłat
miesięcznie

bez opłat

za każde hasło SMS

bez opłat

1. Uruchomienie aplikacji

jednorazowo

bez opłat

2. Użytkowanie aplikacji

miesięcznie

bez opłat

2. Abonament za korzystanie z eBankNet
3. Opłata za przekazywanie haseł SMS
APLIKACJA MOBILNA "Portfel SGB"

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
1. Ustanowienie pełnomocnictwa
1) pełnomocnictwo stałe

bez opłat

za każdą dyspozycję

2) pełnomocnictwo rodzajowe

bez opłat

Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek
2.
śmierci

za każdą dyspozycję

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

bez opłat

4. Zmiana karty wzorów podpisów (zmiana danych osobowych)

za każdą dyspozycję

bez opłat

5. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

za każdą dyspozycję

bez opłat

za każde zaświadczenie

bez opłat

3. Realizacja dyspozycji spadkobierców

6. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego z rachunku- raz w
miesiącu:

bez opłat

1) w formie papierowej:
2) poprzez elektroniczne
elektroniczny e-mail klienta

kanały dostępu

oraz

na

za każdy wyciąg

adres

bez opłat

8. Korzystanie z Usługi SMS
9. Zmiana parametrów dla usługi SMS (zmiana numeru telefonu)
Całkowita jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego oraz
dokumentu mającego moc takiego dokumentu
Częściowa realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
11.
mającego moc takiego dokumentu
10.

miesięcznie

6,00 zł

za każdą dyspozycję

2,00 zł

za każdą dyspozycję

bez opłat

za każdą dyspozycję

bez opłat

KARTA PŁATNICZA MasterCard
1. Wydanie pierwszej karty dla:
bez opłat

1) posiadacza rachunku
2) współposiadacza rachunku

jednorazowo za każdą kartę

bez opłat
bez opłat

3) osoby wskazanej
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w
2. przypadku uszkodzenia
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi,
3.
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej
4. Zastrzeżenie karty

jednorazowo za każdą kartę

20,00 zł

jednorazowo za każdą kartę

bez opłat

za każde zastrzeżenie

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

za każdą dyspozycję

bez opłat

5. Użytkowanie (posiadanie) karty
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na
6.
wniosek klienta
7. Wypłata gotówki
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzielczych

bez opłat
pięć rozliczonych wypłat w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda kolejna
3,00 zł

2) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1
3) w kasach banków SGB
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. 3

bez opłat
za każdą wypłatę,
dniu rozliczenia operacji
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w

bez opłat

za każdą wypłatę,
dniu rozliczenia operacji

w

5) w bankomatach za granicą
(poza terytorium państw członkowskich EOG)
nie dotyczy

(państwo członkowskie EOG- państwo członkowskie Unii Europejskiej
albopaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA)- strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)

6) wypłata gotówki w ramach usługi cash-back

0,00 zł

7) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej kwoty

bez opłat

za każdy numer PIN

bez opłat

8. Wydanie numeru PIN
9. Zmiana numeru PIN w bankomatach:
1) banków SGB

3,50 zł
za każdą zmianę

2) innych banków niż SGB

7,00 zł

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB

1,00 zł
za każde sprawdzenie

2) innych banków niż SGB

1,50 zł

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:
Przesłanie ponownego zestawienia transkacji płatniczych na
życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w
13.
ciągu 3 dni roboczych)
12.

miesięcznie

2,00 zł

za każde zestawienie

2,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

14. Transakcja bezgotówkowa

15.

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG

nie dotyczy

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)

bez prowizji

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej
niż PLN

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
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bez opłat

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych i a'vista
Tryb pobierania
opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
lokata
a'vista
oszczędnościwa
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek

bez opłat

bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku

nie dotyczy

bez opłat

5. Zamknięcie rachunku

za każdą dyspozycję

-

5,00 zł

dotyczy terminowych lokat
oszczędnościowych -za
każdą dyspozycję

5,00 zł

-

2,00 zł

-

za każde zaświadczenie

30,00 zł

30,00 zł

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

od każdego
spadkobiercy

20,00 zł

20,00 zł

11. Zmiana karty wzorów podpisów (zmiana danych osobowych)

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

12. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat
10,00 zł

bez opłat
10,00 zł

2,00 zł
5,00 zł

2,00 zł
5,00 zł

1) przed upływem terminu umowy
2) po terminie umowy
6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
7. Ustanowienie pełnomocnictwa
1) pełnomocnictwo stałe
2) pełnomocnictwo rodzajowe
8. Odwołanie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
9. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
10. Realizacja dyspozycji spadkobierców

13. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty
terminowej na rzecz:
1) BS Raszków
2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1
14. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta

za każdą dyspozycję

za każde zestawienie

1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) za każdy poprzedni rok
15. Wystawienie pierwszej książeczki

za każdą książeczkę

bez opłat

5,00 zł

16. Wymiana książeczki

za każdą książeczkę

bez opłat

2,00 zł

17. Zgłoszenie/Odwołanie zastrzeżenia o utracie książeczki
18. Wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej, utraconej

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

za każdą książeczkę

20,00 zł

20,00 zł

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

za każdą dyspozycję

3,00 zł

3,00 zł

za każdą cesję

30,00 zł

30,00 zł

19. Całkowita jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego
moc takiego dokumentu
20. Częściowa realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
dokumentu
21. Realizacja cesji z rachunku
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Rozdział 4. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Wydanie karty dla:
posiadacza rachunku
współposiadacza rachunku
osoby wskazanej
nowej
karty
w
miejsce
utraconej
2. Wydanie
lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi,
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej
4. Zastrzeżenie karty

Maestro
zakończon
Tryb
Visa
e okres MasterCard
pobierania
Electron
Debit
wydawania
opłaty
"młodzieżo
PayPass
kart od
wa"
01.03.2018/
Visa
Electron
za każdą
kartę
za każdą
kartę
za każdą
kartę
-

5. Użytkowanie (posiadanie) karty
miesięcznie
6. Zmiana limitów dziennych wypłat gotówki, transakcji
za każdą
bezgotówkowych, internetowych i zamówień MOTO na wniosek
zmianę
klienta
za każdą
7. Opłata za wypłatę gotówki:
wypłatę,
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
pobierana w
banków spółdzielczych
dniu
2) w kasach banków SGB
rozliczenia
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą
8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9. Wydanie pierwszego numeru PIN
1) przesłanego korespondecyjnie

naliczana od
wypłacanej
kwoty
za każdą
wypłatę,
pobierana w
dniu
rozliczenia
operacji
za każdy
numer PIN

2) otrzymanego SMS
10. Wydanie nowego numeru PIN
11. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

za każdy
numer PIN
za każdą
zmianę

Visa
Electron
payWave

Visa
Electron Karta
payWave mobilna
"młodzieżo VISA
wa"

bez opłat nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy

Karta
MasterCrad
- Pakiet "
Konto za
złotówkę"

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

30,00 zł

nie dotyczy

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

3,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł
1,30 zł

1,50 zł
1,30 zł

1,50 zł
1,30 zł

1,50 zł
1,30 zł

1,50 zł
3,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,50 zł

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

4,50 zł
7,00 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
2,58 zł

1,00 zł
1,50 zł
2,58 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

nie dotyczy

45,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1%

1% (dot.
Visa
Electron)

bez opłat

1%

1%

3%

bez opłat

1,50 zł
1,50 zł
2% min. 5,00 2%
zł min. 5,00 zł
2% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

za każde
sprawdzenie

1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
miesięcznie
13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie za każde
zestawienie
klienta
15. Ekspresowe przesłanie karty i numeru PIN (dostarczenie w za każdą
przesyłkę
ciągu 3 dni roboczych)
16. Transakcje bezgotówkowe
17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od
kwoty
innej niż euro
transakcji,
pobierana w
dniu
rozliczenia
operacji
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Rozdział 5. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Tryb pobierania opłaty

Prowizja przygotowawcza za czynności związane z udzieleniem kredytu/ pożyczki i zawarciem
umowy:
1) udzielenie kredytu gotówkowego
naliczana od kwoty udzielonego
kredytu/pożyczki lub od kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy
kredytów odnawialnych w ROR),
płatna jednorazowo przed lub
przy postawieniu kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy

2) udzielenie kredytu odnawialnego w ROR
3) udzielenie kredytu mieszkaniowego
4) udzielenie pożyczki hipotecznej,
5) udzielenie kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipoteką

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1,00%- 5,00%
2,00% nie mniej niż 20,00 zł
1,50%
1,90%
1,90%

6) udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych

2,50%

2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta:
1) kredyty udzielane na kwotę do wysokości 255 550 zł, z włączeniem kredytów

bez opłat
za każdy harmonogram

zabezpieczonych hipotecznie
2) kredyty inne niż wskazane w pkt. 1)

10,00 zł

3. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki z wyjątkiem prolongaty

4. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki

5. Za rozpatrzenie wniosku klienta o przejęciu długu dłużnika lub przystąpienie do długu
osoby trzeciej

naliczana od kwoty
kredytu/pożyczki pozostałej do
spłaty płatna jednorazowo

0,10%

naliczona od kwoty
prolongowanej, płatna
jednorazowo

0,50%-2,00%
nie mniej niż 20,00 zł

naliczana od kwoty długu,
płatna jednorazowo

0,50%

za każdą promesę

100,00 zł

za każdą opinię

100,00 zł

za każdy duplikat

50,00 zł

za każdy duplikat

50,00 zł

za każde zaświadczenie

70,00 zł

6. Za wydanie promesy kredytowej

7. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta
8. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
9. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu
rejestrowego lub przewłaszczenia
10 Za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia wobez Banku i/lub braku zobowiązań
wobec Banku i/lub braku zaległośći w spłacie
11 Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w
umowie kredytu/ pożyczki
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016r.

7,80 zł
( koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg cennika
Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)
za każde upomnienie

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym

bez opłat

c) kredytu konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim,
udzielone po 11 marca 2016r

bez opłat

12. Za wysłanie wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016r.

7,80 zł
( koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg cennika
Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)
za każde wezwanie
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b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym

za każde wezwanie

bez opłat

c) kredytu konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim,
udzielone po 11 marca 2016r

bez opłat

13 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

14. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków ( w stsunku do tych banków, które
pobierają takie opłaty od Banku Spółdzielczego w Raszkowie)

za każdy wniosek

100,00 zł

za każdą opinię

opłata w wysokości stsowanej przez
bank pobierający taką opłatę od BS
Raszków

za każdą inspekcję

50,00 zł

za wpis

50,00 zł

15 Za przeprowadzoną inspekcję u klienta

16 Wpisowe dotyczące członkowstwa
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
Tryb pobierania
opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
OTWARCIE, PROWADZENIE, ZAMKNIĘCIE RACHUNKU
(RACHUNKU BIEŻĄCEGO, RACHUNKU POMOCNICZEGO)
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego
3. Zamknięcie rachunku
WPŁATY I WYPŁATY

ROZLICZENIOWEGO

naliczana od
wypłacanej kwoty

PRZELEWY
6. w kwocie poniżej 50.000,00 zł:
1) złożone w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w BS Raszków (przelew wewnętrzny)
- na rachunki prowadzone w innych bankach (z wyjątkiem ZUS i US)
2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w BS Raszków
- na rachunki prowadzone w innych bankach (z wyjątkiem ZUS i US)
7. w kwocie powyżej 49 999,99 zł
- na rachunki prowadzone w BS Raszków
- na rachunki prowadzone w innych bankach
8. do ZUS i Urzędu Skarbowego
1) złożone w formie papierowej
2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

VAT

jednorazowo

4. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Raszków
5. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Raszków

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Pozostałe
Konto Rolnicze Konto Firmowe
1)
podmioty

20,00 zł
bez opłat
5,00 zł

20,00 zł
bez opłat
5,00 zł

20,00 zł
bez opłat
5,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nd

bez opłat

nd

0,3% min. 2,00zł 0,3% min. 2,00 zł

za każdy przelew

bez opłat
2,50 zł

bez opłat
2,50 zł

bez opłat
bez opłat

nd
nd

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,00 zł

nd
nd

bez opłat
15,00 zł

bez opłat
15,00 zł

bez opłat
bez opłat

nd
nd

3,00 zł
2,00 zł

3,00 zł
2,00 zł

bez opłat
1,00 zł

nd
nd

20,00 zł

nd

bez opłat

nd

9. realizacja przelewu zagranicznego
20,00 zł
20,00 zł
10. przeksięgowanie środków z rachunku rolniczego, firmowego na rachunek ROR,
0,1% min. 5,00
za każdą dyspozycję
0,1% min. 5,00 zł.
książeczkę a'vista (ustna dyspozycja)
zł.
ZLECENIA STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie
wskazanym przez klienta
11. Przyjęcie zlecenia stałego

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nd

2,50 zł
2,00 zł

2,50 zł
2,00 zł

2,50 zł
2,00 zł

nd
nd

1,00 zł
bez opłat
bez opłat

1,00 zł
bez opłat
bez opłat

1,00 zł
bez opłat
bez opłat

nd
nd
nd

za każdą dyspozycję

2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

nd
nd
nd

18. Ustanowienie, odwołanie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

19. Zmiana karty wzorów podpisów

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

od każdego
spadkobiercy

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

21. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

22. Wydanie książeczki czeków gotówkowych

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

23. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów

za każdą książeczkę

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za każde
zaświadczenie

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każde wezwanie,
upomnienie

7,80 zł

7,80 zł

7,80 zł

nd

za każdy wyciąg

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdy wyciąg

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

miesięcznie

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

nd

za każdą dyspozycję

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

nd

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

nd

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

nd

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

nd

12. Realizacja zlecenia stałego
1) złożonego w formie papierowej:
2) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
13. Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
14. Odwołanie zlecenia stałego:

za każde zlecenie

za każdą dyspozycję

POLECENIA ZAPŁATY
15. Przyjęcie polecenia zapłaty
16. Realizacja polecenia zapłaty
17. Poinformowanie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty (brak środków)
POZOSTAŁE CZYNNOŚCI

20. Realizacja dyzpozycji spadkobierców

24. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
25. Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia

nd

30,00 zł

26. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Raszków
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta
27. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) za każdy poprzedni rok
28. Korzystanie z Usługi SMS
29. Zmiana parametrów dla Usługi SMS (zmiana numeru telefonu)

za każde zestawienie

30. Założenie lokaty weekendowej
za każdą dyspozycję
31. Całkowita jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego za każdą dyspozycję
moc takiego dokumentu
32. Częściowa realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego za każdą dyspozycję
dokumentu
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33. eCorpoNet:
1) udostępnienie usługi
2) abonament za korzystanie z eCorpoNet
3) wygenerowanie listy haseł jednorazowych na zlecenie klienta:
- wysłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres
posiadacza
- odbiór osobisty w placówce banku

miesięcznie
za każdą listę

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
10,00 zł

bez opłat
5,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

4) zablokowanie bądź odblokowanie dostępu do rachunku na zlecenie klienta

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5) zmiana uprawnień na wniosek klienta

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat
150,00 zł
200,00 zł

bez opłat
150,00 zł
200,00 zł

bez opłat
150,00 zł
200,00 zł

bez opłat
1,00 zł
2,00 zł

bez opłat
1,50 zł
2,00 zł

bez opłat
1,00 zł
1,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

- modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego

bez opłat

bez opłat

bez opłat

- odwołanie zlecenia stałego

bez opłat

bez opłat

bez opłat

6) udostępnienie loginów
- pierwszy login
- wydanie kolejnego loginu na życzenie klienta
- wydanie nowego loginu w miejsce utraconego z winy klienta
7) przelewy
- na rachunki prowadzone w BS Raszków
- na rachunki prowadzone w innych bankach (z wyjątkiem ZUS i US)
- do ZUS i Urzędu Skarbowego

za każdy login

za każdy przelew

8) zlecenia stałe
- przyjęcie zlecenia stałego
- realizacja zlecenia stałego

1)

za każde zlecenie

Pozostałe podmioty - stowarzyszenia, fundacje, organizacjie społeczne, polityczne, rady rodziców, PKZP,SKO i inne podmioty

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych
Rachunki lokat terminowych
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku
Zamknięcie rachunku
1) przed upływem terminu umowy
2) po terminie umowy

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
7. Realizacja dyspozycji spadkobierców

Tryb pobierania
opłaty

bez opłat
bez opłat
bez opłat
nie dotyczy
za każdą dyspozycję
za każde
zaświadczenie
od każdego
spadkobiercy

8. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej
na rzecz:
za każdą dyspozycję
1) BS Raszków
2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1
9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) za każdy poprzedni rok

lokata oszczędnościwa

za każde zestawienie
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5,00 zł
2,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

bez opłat
10,00 zł

2,00 zł
5,00 zł

nd

Rozdział 3. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1)

Tryb pobierania
opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie
1) Konto Rolnicze:
pierwszej
kolejnej (dla osoby wskazanej)
2) Konto Firmowe:
pierwszej
kolejnej (dla osoby wskazanej)
3) Pozostałe podmioty:
pierwszej
kolejnej
2. Wydanie
duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
nowej karty w miejsce utraconej
3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie
1) Konto Rolnicze
2) Konto Firmowe
3) Pozostałe podmioty
4. Zastrzeżenie karty
5. Użytkowanie karty
1) Konto Rolnicze
2) Konto Firmowe
3) Pozostałe podmioty

karty z funkcją zbliżeniową

MasterCard
Business

Visa Business
Electron payWave

20,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
10,00 zł

30,00 zł
20,00 zł

40,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

40,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

30,00 zł
30,00 zł

30,00 zł
30,00 zł

30,00 zł
30,00 zł

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
bez opłat

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
bez opłat

10,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
bez opłat

miesięcznie od kart
wydanych i
wzonowionych

2,50 zł
2,50 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł
2,50 zł

od każdej zmiany

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą dyspozycję

6. Zmiana limitów dziennych wypłat gotówki, transakcji bezgotówkowych,
internetowych i zamówień MOTO na wniosek klienta

Visa Business
Electron

7. Opłata za wypłatę gotówki
za każdą wypłatę,
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych pobierana w dniu
banków spółdzielczych
rozliczenia operacji
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
naliczana od
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
wypłacanej kwoty
5) w bankomatach za granicą
za każdą wypłatę,
8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

4,50 zł
1,50 zł
3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł
3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł
3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł

pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,60 zł

1,50 zł

0,00 zł

za każdy numer PIN

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

6,00 zł
7,00 zł

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1%

bez opłat

1%

9. Wydanie pierwszego numeru PIN
1) przesłanego korespondecyjnie
2) otrzymanego SMS
za każdą zmianę
11. Zmiana PIN w bankomatach
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
za każde
12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
sprawdzenie
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
miesięcznie
13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
za każde
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
zestawienie
klienta
15. Ekspresowe przesłanie karty i numeru PIN (dostarczenie w
za każdą przesyłkę
ciągu 3 dni roboczych)
16. Transakcje bezgotówkowe
17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty
transakcji, pobierana
innej niż EURO
w dniu rozliczenia
operacji

Karty Visa Electron Business payWave zawierają nieodpłatny dla klienta pakiet ubezpieczeń Concordia Visa Assistance (ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą do
20.000 EURO wraz z usługą assistance) i Bezpieczna Karta dla klienta (ubezpieczenie nieuprawnionych transakcji do 150 EURO, m.in. rabunku gotówki wypłaconej kartą z
bankomatu w ciągu 24h do 5.000 zł oraz kradzieży, zniszczenia towarów zakupionych przy użyciu karty do kwoty 1.000 zł)
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Karty charge
Tryb pobierania
opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1)

1. Wydanie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego w
pakiecie:
1)
Konto Rolnicze:
pierwszej
kolejnej
2) Konto Firmowe:
pierwszej
kolejnej
3) Pozostałe podmioty:
pierwszej
kolejnej
2. Wydanie:
duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
nowej karty w miejsce utraconej
3. Wznowienie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego w
pakiecie:
1) Konto Rolnicze
2) Konto Firmowe
3) Pozostałe podmioty
4. Zastrzeżenie karty
5. Użytkowanie karty
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki
na wniosek Klienta
7. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą
8. Wydanie pierwszego numeru PIN
9. Wydanie nowego numeru PIN
10. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3
klienta
13. Ekspresowe
dni roboczych)

MasterCard Business Gold

80,00 zł
80,00 zł

250,00 zł
250,00 zł

80,00 zł
80,00 zł

250,00 zł
250,00 zł

80,00 zł
80,00 zł

250,00 zł
250,00 zł

30,00 zł
80,00 zł

30,00 zł
40,00 zł

80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
bez opłat
bez opłat

250,00 zł
250,00 zł
250,00 zł
bez opłat
bez opłat

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

naliczana od
wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
5,00 zł
7,00 zł

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
5,00 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

4,50 zł
7,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

45,00 zł
bez opłat

45,00 zł
bez opłat

1%
1%

1%
1%

za każde wezwanie/
upomnienie

10,00 zł

10,00 zł

za każdą kartę

równowartość w
2)
złotych 150 USD
plus koszty
operacyjne
MasterCard

równowartość w złotych 150 USD2) plus
koszty operacyjne MasterCard

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

miesięcznie
za każde
zestawienie
za każdą przesyłkę

14. Transakcje bezgotówkowe
miesięcznie,
15. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i
naliczana od kwoty
wypłat gotówki:
transakcji
1) w kraju
wykonanych w
2) za granicą
poprzednim cyklu
16. Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

2)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard
Business

za każdą kartę

określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności
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równowartość w
złotych 95 USD2) plus
koszty operacyjne
MasterCard

równowartość w złotych 95 USD2) plus
koszty operacyjne MasterCard

Rozdział 4. Kredyty
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

1 Opłata za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia ( z wyłaczeniem - kredytów
preferencyjnych udzielanyh w oparciu o Zarządzenia Prezesa ARiMR )

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

w dniu przyjęcia wniosku

1) do kwoty 10 000,00 zł włącznie

10,00 zł

2) od kwoty powyżej 10 000,00 zł do 30 000,00 zl włącznie

30,00 zł

3) od kwoty powyżej 30 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł włącznie

50,00 zł

4) od kwoty powyżej 50 000,00 zł

100,00 zł

2 Prowizja przygotowawcza:
1) Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym (prowizja dotyczy poszczególnych
rocznych okresów umownych)
a) umowy zawarte do dnia 30.11.2015 (za udzielenie/ za odnowienie roczne kredytu)

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu lub kwoty odnowienia
kredytu (dotyczy kredytów
odnawialnych), płatna
jednorazowo przed lub w dniu
uruchomienia kredytu

2,00%
b) umowy zawarte od dnia 01.12.2015 - za udzielenie kredytu
1,50%
c) umowy zawarte od dnia 01.12.2015 - za odnowienie roczne kredytu
1,00%
2) Kredyty obrotowe
a) z okresem spłaty do 12 msiesięcy
1,50%
b) z okresem spłaty powyżej 12 do 36 miesięcy
2%
3) Kredyt obrotowy "Agrokredyt"
1,50%
4) Kredyty inwestycyjne "Dobra Inwestycja"
1,5%
5) Kredyt inwestycyjny "Firma Rozwój"
1,80%-2,40%
6) Kredyt "Unijny SGB"
2,00%
7) Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR1

1,85%

8) Kredyty z częściową spłatą kapitału (MRcska) 1

1,85%

9) Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
2,50%
3 Prowizja z tytułu gotowości od niewykorzystanej kwoty kredytu odnawialnego
dotyczy kredytu odnawialnego
udzielanego w rachunku
bieżącym, naliczana od różnicy
pomiędzy kredytem postawionym
do dyspozycji a kredytem
wykorzystanym, za każdy dzień
niewykorzystania (naliczana w
stosunku rocznym) pobierana
kwartalnie

a) kredyt obrotowy "Agrokredyt"
b) pozostałe kredyty

1,30%

0,00%

4. Prowizja rekompensacyjna
naliczana od kwoty spłaconej
przed terminem płatności

0,00 zł

naliczana miesięcznie po dacie
zawarcia umowy, pobierana
kwartalnie do ostatniego dnia w
miesiącu kończącym kwartał- dot.
umów zawartych od dnia
18.09.2012r. do 31.12.2014

0,03% od kwoty
udzielonego kredytu

naliczana i pobierana w miesiącu
kończącym kwartał, począwszy od
pierwszego kwartału po wypłacie
ostatniej transzy kredytu - dotyczy
umów zawartych do dnia
17.09.2012r

6,00 zł

5 Opłata za administrowanie kredytami:
a) udzielonymi z pomocą ARiMR

b) udzielonymi z pomocą ARiMR
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c) długoterminowym ( dotyczy kredytów inwesytycynych) powyżej 3 lat udzielonych od dnia
naliczana i pobierane kwartalnie w
20.10.2014r. z wyjątkiem kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR
miesiącu kończącym kwartał,
począwszy od pierwszego
kwartału po wypłacie ostatniej
transzy kredytu

6 Za prolongatę spłaty kredytu
7 Za rozpatrzenie wniosku o przyjęciu długu dłużnika lub przystąpienia do długu osoby trzeciej
8 Za zmianę warunków umowy kredytowej z wyjątkiem prolongaty
9 Za wydanie klientowi (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie
figuruje jako dłużnik

10 Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek
11 Za wydanie promesy kredytowej
12 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
13 Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie
rejestrowego,cesji, przewłaszczenia i innych

w

formie

hipoteki,

10,00 zł

naliczana od kwoty prolongowanej

0,5% - 2,00% nie mniej
niż 20,00 zł

naliczana od kwoty długu

0,50%

naliczona od kwoty pozostałej do
spłaty

0,50%-2,00% nie mniej
niż 50,00 zł

za każdy egzemplarz
zaświadczenia

70,00 zł

za każdą opinię

100,00 zł

za każdą promesę

100,00 zł

za każdy duplikat

50,00 zł

za każdy dokument

50,00 zł

za każdy egzemplarz upomnienia

7,80 zł

za każde wezwanie

7,80 zł

za każdy wniosek

100,00 zł

za każde sprawdzenie

20,00 zł

za każdą czynność

25,00 zł - 100,00 zł

za każdy depozyt

10,00 zł

za każdą inspekcję

50,00 zł

za każdy dokument

20,00 zł

zastawu

14 Za wysłanie upomnienia

15 Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu

16 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

17 Opłata za dokonanie na wniosek klienta sprawdzenia stanu jednej księgi wieczystej w centralnej
bazie danych Nowa Księga Wieczysta udostępnionej za pośrednictwem serwisu www
Ministerstwa Sprawiedliwości (na dowód dokonania przeglądu wykonywany jest wydruk
komputerowy stanowiący załącznik do wniosku klienta
18 Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywanych
lub za klienta
19 Za przechowanie w depozycie weksla przyjętego na zabezpieczenie

na

życzenie

klienta

20 Za przeprowadzoną inspekcję u klienta
21 Za wydanie dokumentu stwierdzającego podstawę wpisu hipoteki lub ustanowienia innego
zabezpieczenia
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Dział IV. Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty gotówkowe
Tryb pobierania
opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Wpłaty gotówkowe:
1. na rachunki prowadzone w BS Raszków
2. na rachunki prowadzone w innych bankach innych, niż wskazane w pkt 1

naliczana od wpłacanej
kwoty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez prowizji
5,00 zł

1) na rzecz ZUS I US

0,5% min 2,50 zł

2) na rzecz KRUS
3) na rzecz ENERGA

1,90 zł

4) na rzecz PROMAX

bez opłat
1,90 zł

5) na rzecz PGNiG

0,5% min 2,80 zł

6) na rachunki innych podmiotów, niż wskazane w ppkt od 1) do 5)

0,50 zł

7) na rzecz uzyteczności publicznej m.in. Fundacje

Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia,
sortowania lub paczkowania
2. Zastrzeżenie:
1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług BS Raszków
2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1
3. Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku
w przypadku, gdy:
1) klient określił datę dokonania operacji
2) klient nie okreslił daty dokonania operacji
4. Opłata za inforamcję zbiorczą udosępnioną osobie fizycznej będącej
posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do
spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w
rozumieniu art.. 1052kc
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Tryb pobierania
opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od
wymienianej kwoty

0,3% min 2,00 zł

za każde zastrzeżenie

5,00 zł
10,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł
25,00 zł
za każdą zbiorczą
informację

15,00 zł

