Lp.
Rodzaj usług (czynności)
I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE – KONTA OSOBISTE
1. Otwarcie rachunku.
2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon – miesięcznie:
a) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR
b) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto Student
c) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto Senior
d) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla osób małoletnich (Konto Junior) i
ubezwłasnowolnionych
Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera
się miesięcznej stawki za prowadzenie rachunku.
3. Wpłata własna gotówki na rachunek prowadzony w BS Niemce.
4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach Banku.
5. Zrealizowanie jednego przelewu na rachunki:
a) w BS Niemce,
b) w innych bankach w systemie ELIXIR za pośrednictwem Internet Banking
c) w innych bankach w systemie ELIXIR.
d) w innych bankach w systemie SORBNET
6. Realizacja stałych zleceń klienta z rachunku do innego |Banku:
a) oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR
b) oszczędnościowo-rozliczeniowego Konta Senior
c) oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Student
e) oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób małoletnich (Konto Junior) i
ubezwłasnowolnionych
7. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku.
8. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet.
9. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z powodu utraty
blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem
klienta:
a) w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA i w innych bankach krajowych,

b) w placówkach Poczty Polskiej.

Stawka obowiązująca
Bez opłat
5,00 zł.
2,00 zł.
2,00 zł.
2,00 zł.

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
2,5,00 zł
30,00 zł.
2,00 zł.
2,00 zł.
1,00 zł.
1,00 zł
5,00 zł.
0,50 zł.

50,00 zł.
wg rzeczywistych kosztów
operatora wynikających z
Krajowej Taryfy
telekomunikacyjnej za
telegram PILNY

10.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli, po
upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek od kredytu w rachunku oszczędnościowo15,00 zł.
rozliczeniowym.
11. Wyciąg z rachunku bankowego:
1) odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej
bez opłat
rachunek
2) wysyłany przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:
a) raz w miesiącu
bez opłat
b) częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę
5,00 zł.
12. Likwidacja rachunku.
bez opłat
II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ JAK TEŻ
RACHUENK NIEPOTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
1. Otwarcie rachunku.
bez opłat
2. Wydanie i wymiana książeczki.
15,00 zł.
3. Prowadzenie rachunku.
Bez opłat
4. Wpłata własna na rachunek.
bez opłat
5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach Banku.
bez opłat
6. Zrealizowanie jednego przelewu na rachunki:
a) w Banku BS Niemce,
bez opłat
b) w innych bankach w systemie ELIXIR.
3,50 zł.
c) w innych bankach w systemie SORBNET
30,00 zł.
7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia wypłat z utraconej książeczki
oszczędnościowej:
a) w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS S.A. i w innych bankach krajowych,
25,00 zł.
wg rzeczywistych kosztów
b) w placówkach Poczty Polskiej.
operatora
8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji.
15,00 zł
9. Likwidacja książeczki oszczędnościowej.
2,00 zł.
10. Telefoniczne potwierdzenie salda w ramach zastępczej obsługi
5,00 zł.
11. Wystawienie nowej książeczki zamiast umorzonej
15,00 zł.
12. Umorzenie utraconej książeczki
15,00 zł.
13. Udostępnienie Usługi Bankofon - miesięcznie
1,00 zł.
III. RACHUNEK POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ MIESZKANIOWĄ
1. Otwarcie rachunku.

bez opłat
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2. Wydanie i wymiana książeczki.
15,00 zł.
3. Prowadzenie rachunku.
bez opłat
4. Wpłata własna na rachunek.
bez opłat
5. Wypłata gotówki z rachunku.
bez opłat
6. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji.
15,00 zł
7. Likwidacja rachunku.
bez opłat
8. Wystawienie nowej książeczki zamiast umorzonej
15,00 zł.
9. Umorzenie utraconej książeczki
15,00 zł.
IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA
1. Otwarcie rachunku.
bez opłat
2. Wydanie i wymiana książeczki.
15,00 zł.
3. Prowadzenie rachunku.
bez opłat
4. Wpłata własna na rachunek.
bez opłat
5. Wypłata gotówki z rachunku.
bez opłat
6. Likwidacja rachunku.
2,00 zł.
7. Wystawienie nowej książeczki w związku z umorzeniem.
15,00 zł.
8. Umorzenie utraconej książeczki.
15,00 zł.
V. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONY KSIĄZECZKĄ
OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
1. Otwarcie rachunku.
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku.
bez opłat
3. Wydanie książeczki.
bez opłat
4. Wpłata gotówki na rachunek.
bez opłat
5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w Banku.
bez opłat
6. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:
a) w Banku BS Niemce,
bez opłat
b) w innych bankach w systemie ELIXIR.
4,00 zł.
c) w innych bankach w systemie SORBNET
30,00 zł.
7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki
25,00 zł.
oszczędnościowej.
8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji.
15,00 zł.
9. Likwidacja wkładu z książeczki oszczędnościowej terminowej.
2,00 zł.
10. Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej
15,00 zł.
11. Umorzenie utraconej książeczki
15,00 zł.
VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ
1. Otwarcie rachunku lokaty.
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku lokaty.
bez opłat
3. Wpłaty na rachunek lokaty.
bez opłat
4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:
1) w BS Niemce,
bez opłat
2) w innych bankach w systemie ELIXIR.
4,00 zł
3) w innych bankach w systemie SORBNET
30,00 zł.
5. Likwidacja rachunku lokaty terminowej przy wypłacie kasowej
2,00 zł.
VIII. INNE USŁUGI
1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku (depozytowego, kredytowego) opinii i zaświadczeń
30,00 zł
bankowych.
2. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku
bankowym (historia rachunku):
a) za rok bieżący,
30,00 zł
b) za rok poprzedni.
40,00 zł
Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego.
3. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu udzielonego:
a) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w roku bieżącym,
30,00 zł
b) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w latach poprzednich.
40,00 zł
4. Wydanie kserokopii umowy kredytowej.
30,00 zł
5. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości:
1) na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku
30,00 zł.
2) na wniosek osoby będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku
20,00 zł.
6. Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie –
25,00 zł.
od zapytania.
Uwaga: Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki
mieszkaniowej. Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT.
IX. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM BANKOWYM I KREDYTOWYM.
1. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku.
5,00 zł

1

2.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do
rozporządzania wskazanym rachunkiem.
3. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku.
4. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci.
5. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy
przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji.
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu
występującego z egzekucją.
6. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty
zaciągniętych kredytów - za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem BS Niemce,
b) z innymi bankami.
7. Potwierdzenie wykonania blokady środków.
8. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli.
XII. KARTY BANKOWE
I. KARTY WŁASNE BANKOMATOWE
1. Wydanie karty
2. Wznowienie i wydanie duplikatu karty.
3. Zmiana numeru PIN w bankomacie BS w Niemcach
4. Wypłata gotówki w bankomacie BS w Niemcach
5. Wykonanie przelewu i płatności za pośrednictwem bankomatu.
6. Zastrzeżenie karty
II. KARTY DEBETOWE – VISA CLASSIC DEBETOWA, MASTERCARD PAYPASS
– wydawane do ROR
1. Wydanie karty do ROR
Wydanie karty do ror Konto Student
Wydanie karty do ror Konto Senior
Wydanie karty do ror osób małoletnich ( Konto Junior) i osób ubezwłasnowolnionych
2. Wznowienie karty.
3. Wydanie duplikatu karty.
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty, od każdej karty wydanej do rachunku
5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24.
6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju.
7. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą.
8.
Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
9.
10.
11.
12.

Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A., oraz w innych
bankomatach zgodnie z zawartymi umowami.
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku
Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju od transakcji
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty

13.
14.

Wypłata gotówki poprzez usługę Cash Back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w Polsce
Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju

15.

Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty

16.
17.

Wypłata gotówki w Placówkach Poczty Polskiej
Sprawdzenie salda w bankomacie
Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
18. Rozpatrzenie reklamacji
19. Zastrzeżenie karty
20. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji
21. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez Niego
wskazany
22. Zmiana danych użytkownika karty
23. Zmiana wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych lub transakcji
24. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
25. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
26. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty
XIII. SBI – SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ
1. Aktywacja usługi SBI
2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi SBI
3. Zrealizowanie jednego przelewu na rachunki:
1) w BS Niemce
2) w innych bankach
4. Opłata za sporządzenie papierowej listy haseł jednorazowych (100 haseł)

2

20,00 zł
bez opłat
25,00 zł

20,00 zł

bez opłat
15,00 zł
5,00 zł
15,00 zł

5,00 zł.
5,00 zł.
bez opłat
bez opłat
2,50 zł.
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10,00 zł.
2,00 zł.
6,00 zł.
bez opłat
bez opłat
0,50 %
min. 3,00 zł.
bez opłat
4,00 zł.
2,00 %
min. 10,00 zł.
2,00 zł.
bez opłat
5,00 zł.
2,00 %
min. 10,00 zł.
5,00 zł.
2,00 zł.
bez opłat
25,00 zł.
bez opłat
3,00 zł.
3,00 zł.
3,00 zł.
8,00 zł.
1.000,00 zł.
1.500,00 zł.
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
20,00 zł. za listę
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5. Opłata za sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS
bez opłat
XIV. SMS BANKING
1. Udostępnienie usługi
bez opłat
2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi
bez opłat
3. Przesłanie informacji dotyczącej rachunku w postaci SMS
0,30 zł. / szt.
4. Rezygnacja z usługi
bez opłat
5. Zablokowanie dostępu do usługi na wniosek posiadacza rachunku
5,00 zł.
6. Odblokowanie dostępu do usługi
5,00 zł.
XV. PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ NA RACHUNEK W INNYM
BANKU
1.
Realizacja przelewów w trybie standardowym – od transakcji:
1) pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS
16,00 zł.
2) SEPA
12,00 zł.
3) Regulowany
22,00 zł.
4) polecenie wypłaty1
22,00 zł.
2.
Realizacja przelewów w trybie niestandardowym – od transakcji:
1) w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
100,00 zł.
2) w EUR, USD i GBP w trybie „przyśpieszonym”
60,00 zł.
3.
Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych – od transakcji:
1) SEPA
10,00 zł.
2) Regulowany
22,00 zł.
3) polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub SHA”
22,00 zł.
4.
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu – od transakcji.
100,00 zł.
5.
Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta2. 100,00 zł. + koszty banków
trzecich
6.
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty – od transakcji3:
1) przy kwotach do 5.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej
80,00 zł.
2) przy kwotach powyżej 5.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej
110,00 zł.
7.
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta
100,00 zł. + koszty banków
trzecich

1

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.6, w przypadku opcji kosztowej „OUR”
Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
3
Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy NBP
obowiązujące w danym dniu operacyjnym.
2

3

