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MSTÓW 2018

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe” zwana w dalszej części „Taryfą” ma zastosowanie do czynności bankowych
realizowanych w Centrali Banku i innych jednostkach organizacyjnych."
2. Użyte w Taryfie określenie „Bank” należy rozumieć, jako Bank Spółdzielczy we Mstowie oraz jego jednostki organizacyjne.
3. Za stałe wpływy należy rozumieć systematyczne, przynajmniej raz w miesiącu, wpływy na rachunek prowadzony przez BS we Mstowie
pochodzące ze wskazanego źródła dochodu.
4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa usługobiorca lub zleceniodawca operacji bankowej.
5. Zarząd może podjąć decyzje o zmianie wysokości, bądź likwidacji prowizji oraz stosowaniu innych stawek w szczególności w czasie
trwających kampanii promocyjnych.
6. Nie pobiera się prowizji od operacji związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku.
7. Na życzenie Klienta, po uzgodnieniu wysokości prowizji, Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie.
8. Za czynności bankowe wykonywane przez Bank na podstawie odrębnych umów z Klientami mogą być pobrane inne prowizje/opłaty niż
określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach.
9. Wyniki negocjacji przedstawiane są do akceptacji Prezesowi Zarządu.
10. Bank ustala i pobiera prowizje/opłaty za zlecone usługi w złotych.
11. Wszystkie prowizje i opłaty określone w Taryfie 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 wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
12. Prowizja za udzielenie kredytu nie jest związana z długością okresu kredytowania.
13. Obowiązująca Posiadacza rachunku Taryfa opłat i prowizji może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy.
14. Zasady zmian stawek opłat i prowizji zawarte są w odpowiednich regulacjach lub umowie rachunku w zależności od rodzaju rachunku i
podmiotu.
15. Zastosowany w tabelach znak „ --- „ oznacza, że dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego produktu,
rachunku/pakietu.
16. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi, chyba, że została błędnie pobrana przez Bank.
17. Prowizje za rozpatrzenie wniosków tj. przygotowawcza i organizacja konsorcjów pobierane są z góry i nie podlega zwrotowi w razie
rezygnacji klienta z kredytu.
18. Wypłaty gotówki w kwocie przekraczającej 20.000,00 PLN wymagają wcześniejszego 1 dniowego awizowania przez Klienta. Wypłata
nieawizowana podlega dodatkowej opłacie.
19. Prowizja za przelew wewnętrzny z rachunku bieżącego instytucjonalnego na rachunek ROR tego samego właściciela wynosi tyle ile
wypłata gotówkowa dla danego rachunku bieżącego podmiotu.
20. Prowizję za prowadzenie rachunków Bank pobiera „z dołu” ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc. W momencie likwidacji
rachunku prowizję pobiera się za faktyczną ilość dni w miesiącu prowadzenia rachunku, uwzględniając zasadę zaokrąglania w górę do
pełnych groszy.
21. Opłaty i prowizje z tytułu prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego Bank może pobierać w ciężar rachunku bieżącego lub
pomocniczego wskazanego przez klienta.
22. Bank nie pobiera prowizji za operacje dokonywane w ramach tego samego numeru identyfikacyjnego (modula) Klienta (np.
przeksięgowanie środków na lokatę terminową, konto oszczędnościowe).
23. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne usługi niewymienione w Taryfie opłat i prowizji za czynności Bankowe. Wysokość
opłaty za realizację usługi ustala się na podstawie kosztów rzeczywistych i marży w porozumieniu z klientem.
24. Taryfa dostępna jest w każdej Jednostce Organizacyjnej Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Mstowie

RACHUNKI BANKOWE OSÓB FIZYCZNYCH [1]
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Stawka obowiązująca [zł.]
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

ROR-Junior

ROR

RORJ

ROR

Prowadzenie rachunku płatniczego

1
1.1 Otwarcie rachunku płatniczego

jednorazowo

0,00

0,00

1.2 Prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

0,00

3,50

1.3 Gotówkowa likwidacja rachunku płatniczego

jednorazowo

do wysokości salda, max. 8,00

Usługi bankowości elektronicznej

2

2.1 Dostęp do systemu internetowego/mobilnego eBO

miesięcznie

0,00

0,00

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

2.5.7 informacja o niepodpisanych zleceniach

0,20

0,20

2.5.8 potwierdzenie spłaty kredytu

0,20

0,20

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

5,00

5,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

2,50

0,50

0,50

2,50

2,50

1,00

1,00

2.2 Użytkowanie i licencja oprogramowania
2.3 Telefoniczna pomoc techniczna

jednorazowo

2.4 Aktywacja systemu bankowości internetowej eBO
Opłaty za informacje dostarczane komunikatem SMS [1a]
2.5
2.5.1 hasło do logowania
2.5.2 autoryzacja - logowanie dwuetapowe
2.5.3

kod autoryzacyjny

2.5.4

potwierdzenie zlecenia

za SMS

2.5.5 o zmianie salda
2.5.6

autoryzacja - operacja na rachunku

2.5.9 Opłata za korzystanie z wersji mobilnej
Opłata za wprowadzenie zmian w koncie internetowym wymagających
2.5.10
rekonfiguracji systemu bankowości internetowej

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunek płatniczy

3
3.1 Wpłata gotówki w Placówce Banku
3.2 Wypłata gotówki w Placówce Banku[2]

za wpłatę
za wypłatę

Polecenie przelewu

4
4.1

Polecenie przelewu wewnętrznego

4.1.1 w placówce Banku

za przelew

4.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej
4.2

Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)

4.2.1

Na rachunek w innym banku krajowym

4.2.1.1 w placówce Banku

za przelew

4.2.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej
4.2.2

Na rachunek Urzędu Skarbowego

4.2.2.1 w placówce Banku

za przelew

4.2.2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej
4.2.3

Na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4.2.3.1 w placówce Banku

za przelew

4.2.3.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

3,00

3,00

0,50

0,50

5,00

5,00

15,00

15,00
0,5% min.
20,00 max
100,00

Polecenie przelewu w walucie obcej

5
5.1

Skup poleceń przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych

5.1.1 Przekazy na kwoty nieprzekraczające równowartości 10 EUR
5.1.2 Polecenie przelewu SEPA
5.1.3 polecenia wypłaty z dyspozycją kosztową "BEN" lub "SHA"

od transakcji

0,5% min. 20,00
max 100,00

Realizacja polecenia przelewu w Placówce Banku/w systemie bankowości internetowej [3] (przelewy wychodzące)

5.2

5.2.1 polecenie przelewu SEPA

15,00

5.2.2 polecenie wypłaty z opcją kosztową „BEN” i „SHA”

15,00
0,30% min
40,00 max
400,00
0,30% min
40,00 max
400,00 +
koszty
określone w
pkt. 5.3

0,30% min 40,00
max 400,00
od transakcji

5.2.3

0,30% min 40,00
max 400,00 +
koszty określone
w pkt. 5.3

polecenie wypłaty z opcją kosztową „OUR” (koszty ponosi
zleceniodawca)

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty z opcją kosztową „OUR”

5.3

[4]

5.3.1

przy kwotach do 5 000 EUR lub jej równowartości w innej walucie
wymienialnej

80,00

80,00

5.3.2

przy kwotach powyżej 5 000 EUR lub ich równowartości w innej
walucie wymienialnej

100,00

100,00

100,00

100,00

od transakcji

5.4

Realizacja polecenia przelewów w EUR, USD i GBP w trybie
„pilnym” (stawka dodatkowa doliczana do prowizji)

5.5

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu,
wykonane na zlecenie Klienta

5.6

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym /
postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta[5]

100,00 + koszty
banków trzecich
za zlecenie

100,00 + koszty
banków trzecich

100,00 +
koszty banków
trzecich
100,00 +
koszty banków
trzecich

Polecenie zapłaty

6
6.1 Przyjęcie komunikatu polecenia zapłaty

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

2,00

2,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

20,00

20,00

20,00

20,00

2,00

2,00

2,40

2,40

jednorazowo

15,00

15,00

od dyspozycji

6,00

6,00

od transakcji

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

za przelew

6.2 Wysłanie komunikatu odmowy wykonania polecenia zapłaty z powodu
braku środków na rachunku dłużnika

Zlecenie stałe

7
7.1

Zlecenie stałe złożone w Placówce Banku
7.1.1 za przyjęcie wniosku ustanowienia zlecenia stałego
7.1.2 za modyfikacje/odwołanie danych we wniosku
7.1.3 realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny

od każdego zlecenia

7.1.4 realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym
7.2

Zlecenie stałe złożone w systemie bankowości internetowej/mobilnej eBO
7.2.1 ustanowienie/modyfikacja/odwołanie
7.2.2 realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny
7.2.3 realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym
7.2.4 na rachunek Urzędu Skarbowego

od każdego zlecenia

7.2.5 na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Karty płatnicze VISA Classic Debetowa[6],

8

8.1 Wydanie karty płatniczej (dla właściciela, współwłaściciela lub
użytkownika)
Wznowienie karty płatniczej na kolejny okres (dla właściciela,
8.2
współwłaściciela lub użytkownika)
[7]
8.3 Obsługa karty debetowej - VISA Classic Debetowa
[7]
8.4 Obsługa karty debetowej - MasterCard PayPass

8.5 Wydanie duplikatu karty
[8]
8.6 Zmiana numeru PIN przez internet lub w bankomacie
Krajowe i Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
8.7
debetowej do płatności bezgotówkowych
8.8

jednorazowo

miesięcznie

Wypłaty gotówki

we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych
8.8.1 banków krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi
umowami[9]
8.8.2

MasterCard PayPass

w innych bankomatach w kraju

od transakcji

8.8.3

Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych

od kwoty wypłaty

2 % min. 10,00

2 % min.
10,00

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

8.8.4 we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
8.8.5 w kasie innego banku w kraju
od transakcji

8.8.6 w placówkach Poczty Polskiej
8.8.7

w kasie placówki handlowo-usługowej w kraju, która świadczy usługę
Cash back

8.9

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie [8]

od dyspozycji

2,00

2,00

8.10

Rozpatrzenie reklamacji

od reklamacji

0,00

0,00

8.11

Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji

za wydruk

0,00

0,00

8.12

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku
za okres przez niego wskazany

za każde rozpoczęte 12 mcy

10,00

10,00

8.13

Zmiana danych Użytkownika karty

od dyspozycji

10,00

10,00

8.14

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

od dyspozycji

8,00

8,00

8.15

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

za wypłatę

1000,00

1000,00

8.16

Odblokowanie karty po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego PIN-u

od dyspozycji

4,00

4,00

8.17

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

jednorazowo

0,00

0,00

8.18

Zmina limitu na karcie

od zmiany

0,00

0,00

miesięcznie

0,00

0,00

za wyciąg

5,00

5,00

za dokument

5,00

5,00

8,00

8,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,20

0,20

1,00

1,00

25,00

25,00

40,00

40,00

5,00

5,00

Wyciąg bankowy z rachunku

9

9.1 sporządzenie wyciągu bankowego, za miesiąc kalendarzowy
9.2 sporządzenie duplikatu wyciągu miesięcznego

[10]

9.3 sporządzenie dodatkowego wydruku pojedynczej operacji [10]
9.4

wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

[10]

9.4.1 w placówce Banku

za dokument

9.4.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych [10]

10

za każde rozpoczęte 12 mcy

10.1 zestawienie histori rachunku płatniczego

Powiadamianie SMS (o zmianie salda)

8
8.1 dla klientów korzystających z systemu eBO

za sms

8.2 dla pozostałych klientów

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

9
9.1

o stanie/obrotach rachunku bankowego

9.2

opinia o kliencie banku

9.3

o posiadaniu rachunku w banku

10
10.1

za dokument

Za wezwania do spłaty należności Banku z tytułu umowy prowadzenia rachunku płatniczego
wezwanie telefoniczne

0,00

0,00

10,00

10,00

1,00

1,00

jednorazowo

20,00

20,00

za przelew

20,00

20,00

za wezwanie

10.2 pisemne wezwanie listem poleconym (monit)

Usługa bankowości telefonicznej
11
11.1 udzielenie informacji telefonicznej na „hasło” o stanie rachunku
za informację
Pozostałe opłaty
12

Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
zabezpieczenia umów przez posiadacza rachunku - za każdą zawartą
umowę

13

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc
takiego dokumentu

14

Potwierdzenie autentyczności podpisów klientów Banku
Spółdzielczego zgodnie z kartą wzorów podpisów

za dokument

20,00

20,00

15

Za przyznanie miesięcznego limitu debetowego w ROR

jednorazowo

---

1,6% od kwoty
limitu min 6,00

16

Przeniesienie rachunku bankowego

jednorazowo

---

0,00

17

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na
wypadek jego śmierci

za dokument

30,00

30,00

18

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny
lub odwrotnie

jednorazowo

---

10,00

19

za zmianę

10,00

10,00

za dokument

---

50,00

21

Za zmianę wpisów w karcie wzorów podpisów (zmiana, wykreślenie
pełnomocnictwa, zmiana danych osobowych itp.)
Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku dla innego podmiotu
Duplikat zestawienia dotyczacy opłat z tytułu usług związanych z
rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego [11]

5,00

5,00

22

Duplikat zestawienia dotyczacy opłat z tytułu usług związanych z
rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego [11]

10,00

10,00

20

jednorazowo

[1]

W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art.. 59a ust.4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017r w
sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.

[1a]

Dla SMS-ów wysyłanych za granicę opłatę podwyższa się o 0,30 zł.

[2]

Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej jeden dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych
wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 10,00 zł. od kwoty przewyższającej 20 tys zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie
pobrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% nie mniej niż 10,00 zł.kwoty awizowanej.Realizacja nieawizowanej wypłaty
gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w placówce Banku. W przypadku braku mozliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie
złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną.
Polecenie przelewu w walucie obcej to: polecenie wypłaty i polecenie przelewu SEPA.
Polecenie Przelewu SEPA:
jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które
podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA – SCT (wykaz banków
jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl) spełniające 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-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
• występuje opcja kosztowa „SHA”;
• przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
Polecenie wypłaty:
jest to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej
kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta)."

[3]

[4]

Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP
obowiązujące w danym dniu roboczym

[5]

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
Dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego
pobierana jest dodatkowa prowizja Banku w wysokości 3% wartości transakcji przy zastosowaniu kursu własnego Visa.

[6]

[7]

Od każdej karty wydanej do rachunku.

[8]

Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.

[9]

Lista bankomatów dostępna w siedzibie BS Mstów i www.zrzeszeniebps.pl

[10]

Na wniosek Posiadacza rachunku.

[11]

Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniej niż 08 sierpnia 2018r.

Usługa bankowości elektronicznej eBO
Rodzaj usług (czynności)

Lp.
1

Użytkowanie i licencja oprogramowania

2

Telefoniczna pomoc techniczna

3

Aktywacja systemu bankowości internetowej eBO

4

Opłaty za informacje dostarczane komunikatem SMS [1]

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca
[zł.]
bez opłat

jednorazowo

bez opłat
bez opłat

4.1 hasło do logowania

bez opłat

4.2 autoryzacja - logowanie dwuetapowe

bez opłat
0,20

4.3 kod autoryzacyjny
4.4 potwierdzenie zlecenia

za SMS

0,20

4.5 o zmianie salda

0,20

4.6 autoryzacja - operacja na rachunku

0,20

4.7 informacja o niepodpisanych zleceniach

0,20

4.8 potwierdzenie spłaty kredytu

0,20

5

Opłata za korzystanie z wersji mobilnej

6

Opłata za wprowadzenie zmian w koncie internetowym
wymagających rekonfiguracji systemu bankowości internetowej

7

Opłaty za przelewy i zlecenia stałe wg Rozdziału I

[1]

Dla SMS-ów wysyłanych za granicę opłatę podwyższa się o 0,30 zł.

miesięcznie

bez opłat

jednorazowo

5,00

