Lp.
Rodzaj usług (czynności)
I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN
1. Otwarcie rachunku:
a) bieżącego lub pomocniczego,
b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników
c) dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. rachunku Funduszu
Świadczeń Socjalnych).
d) dodatkowego dla rolników – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. rachunku
Funduszu Świadczeń Socjalnych).
e) powierniczego
2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie:
a) bieżącego lub pomocniczego wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon
b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon
c) dodatkowego – w celu wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele.
d) dodatkowego dla rolników – w celu wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele
e) powierniczego
3. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w BS Niemce.
Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku
stosownie do zawartej umowy.
4. Wpłaty gotówkowe na rachunki rolnicze prowadzone w BS Niemce.
5.
6.
7.

Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów wypłaty z rachunków
bankowych prowadzonych przez BS Niemce.
Wypłaty gotówkowe z rachunków rolniczych prowadzonych w BS Niemce.
Zrealizowanie 1 sztuki przelewu na rachunki:
1) w BS Niemce i złożone przez jedn. sam. terytorialnego,
2) w innych bankach w systemie ELIXIR za pośrednictwem Internet Banking
3) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR,
Uwaga: złożone przez klienta dokumenty płatnicze do realizacji w systemie ELIXIR nie są przekazywane
do banku, w którym znajduje się uznawany rachunek.

4) w innych bankach w systemie SORBNET
8. Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych - za jeden czek.
9. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku.
10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.
Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków.
11. Realizacja zlecenia stałego:
a) na rachunek prowadzony w BS Niemce,
b) na rachunek w innym banku krajowym.
Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się
dodatkowej opłaty za przelew.
12. Wyciąg z rachunku bankowego:
1) odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej
rachunek,
2) wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju):
a) listem zwykłym,
- raz w miesiącu lub rzadziej,
- częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę,
b) listem poleconym,
3) sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg.
13. Dokonanie likwidacji rachunku bieżącego, pomocniczego, dodatkowego.
14. Przeprowadzenie kontroli związanej z realizacją inwestycji deweloperskiej przy prowadzeniu rachunku
powierniczego.
II. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH
1. Otwarcie rachunku lokaty.
2. Prowadzenie rachunku lokaty.
3. Wpłaty na rachunek lokaty.
4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:
1) w BS Niemce,
2) w innych bankach w systemie ELIXIR.
3) w innych bankach w systemie SORBNET
III. KREDYTY ZŁOTOWE
1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu .
2. Udzielenie kredytu – prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu – płatna jednorazowo w dniu
zawarcia umowy kredytowej
- dotyczy wszystkich kredytów za wyjątkiem kredytów, o których mowa w pkt. 3, 5, 6, 7, 8 i 9.
3. Udzielenie Kredytowej Linii Hipotecznej – prowizja naliczana od kwoty przyznanej
(Kredytowej Linii Hipotecznej – płatna jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej)

Stawka obowiązująca

20,00 zł.
bez opłat
10,00 zł.
bez opłat
wg umowy
20,00 zł.
5,00 zł.
10,00 zł.
5,00 zł.
wg umowy
0,5 % lub wg umowy
bez opłat
0,5% lub wg umowy
bez opłat

bez opłat
0,50 zł.
2,50 zł.
30,00 zł.
0,50 zł.
10,00 zł.
25,00 zł.
bez opłat
2,50 zł.

bez opłat

bez opłat
5,00 zł.
5,00 zł.
10,00 zł.
bez opłat
wg umowy
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
4,00 zł.
30,00 zł.
bez opłat
2,0 %
min. 100,00 zł.
1,0 %
min. 100,00 zł.

4.

Zaangażowanie kredytowe w Kredytową Linię Hipoteczną – prowizja płatna po każdym rocznym okresie
korzystania z Kredytowej Linii Hipotecznej, pobierana od wysokości przyznanego limitu będącego na
dzień po upływie rocznego okresu kredytowania

1,0 %
min. 100,00 zł.

- dotyczy Kredytowych Linii Hipotecznych udzielonych od dnia 23.10.2015 r.

5.

Udzielenie kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych – płatna jednorazowo w dniu zawarcia
umowy kredytowej
6. Udzielenie „kredytu na produkcję rolną w wysokości 2.000 zł./ha” – prowizja naliczana od kwoty
przyznanego kredytu – płatna jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej
7. Udzielenie kredytu o nazwie „Zaliczka na dopłaty obszarowe ze środków ARiMR” – prowizja naliczana od
kwoty przyznanego kredytu – płatna jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej
8. Udzielenie kredytu z dopłatą ARiMR do oprocentowania do dnia 22.09.2015 r.
9. Udzielenie kredytu z dopłatą ARiMR do oprocentowania od dnia 23.09.2015 r.
10. Zaangażowanie kredytowe w kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania.
Prowizja naliczana jest od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia roku następnego po roku, w którym
nastąpiło uruchomienie kredytu. Płatna do 31 stycznia kolejnego roku.
Dotyczy zaangażowania w kredyty udzielone od 01.03.2013 r. do 31.12.2014 r.
11. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) – od kwoty prolongowanej
12. Zmiana innych warunków umowy kredytowej – dokonywana na wniosek klienta – płatna jednorazowo od
każdego aneksu
Zmiana innych warunków umowy kredytowej – dokonywana na wniosek rolnika – płatna jednorazowo od
13.
każdego aneksu
Podwyższenie kwoty kredytu – płatna jednorazowo od kwoty podwyższenia
14.
15.
16.
17.
18.

Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej na koszt Kredytobiorcy
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu.
Inne czynności związane z obsługą kredytów np.: wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu,
wniosku o wykreślenie hipoteki itp.
19. Inne czynności związane z obsługą kredytów np.: wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu,
wniosku o wykreślenie hipoteki itp. – dla rolników
20. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo).
Uwaga:
- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,
- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu.
21. Przejęcie długu.

3,0 %
min. 100,00 zł.
3,0 %
min. 100,00 zł.
0,5 %
min. 100,00 zł.
1,0 %
1,85 %
1,0 %
2,0 %
min. 150,00 zł.
250,00 zł.
120,00 zł.
2,0 %
min. 100,00 zł.
75,00 zł.
300,00 zł.
bez opłat
50,00 zł.
30,00 zł.
1,0 %
min. 100,00 zł.

1%
od kwoty przejmowanego
długu
22. Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego zdolności kredytowej i wydanie opinii o Kliencie związanej z
0,5 %
badaniem zdolności kredytowej – od kwoty zobowiązania branego do oceny zdolności kredytowej.
min. 100,00 zł.
max. 500, 00 zł.
IV. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE
1. Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego.
4,5 %
2. Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo w dniu wydania promesy).
1%
min. 100,00 zł.
0,5 %
3. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego – od kwoty
gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego
4. Zwiększenie kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego – od kwoty gwarancji,
4,5 %
regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego
5. Zmiana innych postanowień umowy gwarancji/poręczenia/awalu niż wymienione w punkcie 3 i 4
150,00 zł.
V. USŁUGI DOKUMENTACYJNE
1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) - od każdego dokumentu (duplikatu).
5,00 zł.
2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku lub o
40,00 zł.
wysokości salda.
3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia
rachunku).
a) za rok bieżący,
40,00 zł.
b) za rok poprzedni.
50,00 zł.
Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego.
4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub
jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od
40,00 zł.
zajęcia.
5. Wydanie kserokopii umowy kredytowej, pożyczki lub poręczenia.
40,00 zł.
6. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu udzielonego:
a) gdy spłaty kredytu dokonano w roku bieżącym,
40,00 zł.
b) gdy spłaty kredytu dokonano w latach poprzednich.
50,00 zł.
7. Wydanie opinii o kliencie banku (na wniosek klienta).
40,00 zł.
VI. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM BANKOWYM I KREDYTOWYM
1. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku (duplikat).
5,00 zł.
2. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku.
bez opłat
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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH
w Banku Spółdzielczym w Niemcach dla klientów instytucjonalnych
3.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu lub
odsetek (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu).
4. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu lub
odsetek (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu) – dotyczy rolników.
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.
VII. SKARBIEC NOCNY
1. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce
Banku, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa).
2.
Wydanie portfela do skarbca nocnego oraz klucza do drzwiczek wrzutni.
VIII. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE
1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt.
2. Przechowywanie depozytu – za każdy depozyt:
a) duplikatów kluczy – kwartalnie,
b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych kwartalnie.
Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz
z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości.
IX. CZYNNOŚCI KASOWE
1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR:

2.

3.

do kwoty 1.000 zł.
powyżej kwoty 1.000 zł.
powyżej kwoty 4.000 zł.
Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki w innych bankach krajowych w systemie SORBNET:
do kwoty 4.000 zł.
powyżej kwoty 4.000 zł.
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe (dotyczy
klientów nieposiadających rachunku w BS Niemce):
a) do 10 szt.,
b) powyżej 10 szt.

X. 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. VISA BUSINESS DEBETOWA
1. Wydanie nowej karty.
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.

Wypłata gotówki w 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
10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

20,00 zł.
15,00 zł.

20,00 zł.

10,00 zł
wg ceny zakupu
+ 30 % marży
10,00 zł.
15,00 zł.
15,00 zł.

3,50 zł.
0,5 %
1 % max. 300,00 zł.
30,00 zł.
1 % max. 300,00 zł.

bez opłat
0,5 %
nie mniej niż 30,00 zł.

5,00 zł.
5,00 zł.
bez opłat
bez opłat
2,50 zł.
bez opłat
bez opłat
bez opłat
35,00 zł.
4,00 zł.
6,00 zł.
bez opłat
bez opłat
0,50 %
min. 3,00 zł.

9.

11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty
12. Wypłata gotówki poprzez usługę Cash Back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo- usługowej) w
Polsce
13. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju
15. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty
16. Wypłata gotówki w Placówkach Poczty Polskiej
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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.

17. 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
XI. INTERNET BANKING
1. Aktywacja usługi Internet Banking
2.

Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Internet Banking

3.

Zrealizowanie jednego przelewu na rachunki:
1)

w BS Niemce

2)

w innych bankach

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
0,50 zł.

4.

Opłata za sporządzenie papierowej listy haseł jednorazowych (100 haseł)

5.

Opłata za sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS

20,00 zł za listę
bez opłat

6.

Wydanie tokena

120,00 zł.

7.

Wydanie tokena w przypadku utraty/zniszczenia

150,00 zł.

XII. 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.
XIII. 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

4

