Załącznik do Uchwały Zarządu
Banku Spółdzielczego w Kocku
Nr 41/2018 z dnia 07.08.2018

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOCKU

TARYFA
OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH
WBANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOCKU

Kock 2018

Rozdział I.
ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
1. Taryfa opłat i prowizji bankowych obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Kocku ma zastosowanie do
usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Kocku, zwanego dalej Bankiem.
2. Opłaty i prowizje 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 wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z
przyczyn za które Bank nie ponosi odpowiedzialności.
4. W przypadku gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od” „do” Zarząd ustala indywidualnie
wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach.
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią
inaczej.
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.
7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje
podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe.
8. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej.
9. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku ustala opłatę wg rzeczywistych kosztów lub
według umowy z klientem, bądź wyraża zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie
uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku.
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Rozdział II
RACHUNKI OSÓB FIZYCZNYCH
A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL-KONTO
1. Otwarcie rachunku.
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie.
Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku w
4,00 zł.
miesiącu w którym rachunek został otwarty.
*Uwaga: opłata za prowadzenie rachunku w okresie
1,00 zł.*
promocyjnym dot. osób (bezrobotni lub stażyści) mających
skierowanie z UP w Kocku.
3. Wpłata własna gotówki na rachunek prowadzony w
bez opłat
Banku.
4. Wypłata gotówki z rachunku w Banku.
bez opłat
5. Realizacja czeku gotówkowego z rachunku
prowadzonego:
bez opłat
a) w Banku, i jednostkach zrzeszonych banków
spółdzielczych,
0,50 % min. 2,50 zł.
b) w bankach – stronach Porozumienia z dnia
11.07.1990 r.
Przelew
na rachunek:
6.
a) w Banku,
bez opłat
b) do innych banków (ELIKSIR),
2,50zł.
c) do innych banków w systemie SORBNET.
20,00 zł.
7. Zlecenie stałe na rachunek:
a) w Banku,
bez opłat
b) do innych banków (ELIKSIR),
2,00 zł.
c) do innych banków w systemie SORBNET.
20,00 zł.
8. Polecenie zapłaty:
a) realizowane z rachunku dłużnika,
1,00 zł.
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika
(za każde wysłane polecenie zapłaty)
b) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia
3,00 zł.
zapłaty,
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu
3,00 zł.
braku środków na rachunku dłużnika.
9. Czeki – wydanie pojedynczego blankietu czeku.
1,00 zł.
10. Wyciąg z konta bankowego:
a) odbierany przez właściciela konta/osobę
upoważnioną, lub wysyłany przez Bank drogą
pocztową na terenie kraju listem zwykłym – raz w
miesiącu,
b) na życzenie właściciela konta częściej niż raz w
miesiącu:
- odbierany przez właściciela konta/osobę
upoważnioną,
- za każdą przesyłkę listem zwykłym,
- za każdą przesyłkę listem poleconym.
11. Informacja o stanie rachunku na hasło – miesięcznie.
12. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należnych
prowizji oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu
w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika
lub poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub
odsetek (za każdy wysłany monit).
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bez opłat

2,00 zł.
3,00 zł.
6,00 zł.
2,00 zł.
15,00 zł.

13. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia
realizacji wypłat z powodu utraty blankietów czeków lub
dowodu tożsamości i rejestracja zastrzeżenia w Systemie
Dokumentów Zastrzeżonych.

25,00 zł.

14. Przekształcenie rachunku indywidualnego w rachunek
wspólny, wspólnego w indywidualny, rachunku
oszczędnościowego w rachunek rolniczy lub inny.
15. Likwidacja rachunku.

15,00 zł.
bez opłat

B. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA) POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ
OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
1. Otwarcie rachunku.
bez opłat
2. Wydanie książeczki.
20,00 zł.
Uwaga: nie pobiera się prowizji od Szkolnych Kas
Oszczędnościowych.
3. Prowadzenie rachunku.
bez opłat
4. Wpłata własna.
bez opłat
5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana:
a) w Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych,
bez opłat
b) w innych bankach będących stronami Porozumienia
Zrzeszeniowego (Grupa BPS):
- bez sprawdzania salda,
bez opłat
- ze sprawdzaniem salda.
5,00 zł.
6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji
wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej.
25,00 zł.
7. Przelew na rachunek:
a) w Banku,
bez opłat
b) w innych bankach (ELIXIR),
2,50 zł.
c) w innych bankach w systemie SORBNET.
20,00 zł.
8. Informacja o stanie rachunku na hasło – miesięcznie.
2,00 zł.
9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji.
30,00 zł.
10. Likwidacja książeczki.
bez opłat
11. Umorzenie utraconej książeczki a’vista.
25,00 zł.
C. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ
OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
1. Prowadzenie rachunku.
bez opłat
2. Wydanie książeczki.
bez opłat
3. Wpłata gotówki na rachunek.

bez opłat

4. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w Banku.

bez opłat

5. Przelew na rachunki:
a) w Banku,
b) w innych bankach (ELIXIR),
c) w innych bankach w systemie SORBNET.
6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji
wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej.
7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji.
8. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej.

bez opłat
2,50 zł.
20,00 zł.
25,00 zł.
30,00 zł.
25,00 zł.
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9. Likwidacja lokaty – od jednego wkładu terminowego.

2,00 zł.

D. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ
1. Otwarcie rachunku lokaty.
2. Prowadzenie rachunku lokaty.
3. Wpłaty na rachunek lokaty.
4. Wypłata gotówki w Banku prowadzącym rachunek.
5. Przekazanie środków z rachunku lokaty
terminowej na rachunek prowadzony:
a) w Banku,
b) w innych bankach (ELIXIR),
c) w innych bankach w systemie SORBNET.

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
2,50 zł.
20,00 zł.

E. RACHUNEK DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Społeczne komitety
Rady rodziców
i inne
1. Otwarcie rachunku.
15,00 zł.
bez opłat
2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie.
15,00 zł.
2,00 zł.
3. Wpłata gotówki na rachunek.
0,10 % min. 2,50 zł.
bez opłat
4. Wypłata gotówkowa z rachunku.
0,30 % min. 3,00 zł.
bez opłat
5. Przelew na rachunki:
a) w Banku,
bez opłat
bez opłat
b) w innych bankach (ELIXIR),
3,00 zł.
2,50 zł.
c) w innych bankach w systemie SORBNET.
20,00 zł.
20,00 zł.
6. Czeki – wydanie pojedynczego blankietu czeku.
2,00 zł.
2,00 zł.
7. Wyciąg z rachunku.
a) odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną,
b) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju
listem zwykłym - raz w miesiącu,
c) na życzenie właściciela konta wysyłany częściej niż raz
w miesiącu:
- za każdą przesyłkę listem zwykłym,
- za każdą przesyłkę listem poleconym.
8. Likwidacja rachunku.

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00 zł.
6,00 zł.
bez opłat

3,00 zł.
6,00 zł.
bez opłat

F. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY „DEPOZYT”
1. Otwarcie rachunku.

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku.

bez opłat

3. Wpłata na rachunek.
4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego
(m-ca kalendarzowego):
a) pierwsza wypłata,
b) kolejne wypłaty.
5. Przelew na rachunek:
a) w Banku,
b) w innych bankach,
c) w innych bankach w systemie SORBNET.

bez opłat
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bez opłat
0,25 % min. 3,00 zł.
bez opłat
2,50 zł.
20,00 zł.

Rozdział III.
RACHUNKI PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH
A. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE
1. Otwarcie rachunku:
a) bieżącego,
b) pomocniczego, dodatkowego,
c) bieżącego i pomocniczego dla rolnika indywidualnego,
d) bieżącego i pomocniczego jednostki organizacyjnej nie
prowadzącej działalności gospodarczej.
e) Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uwaga: opłata jednorazowa.
2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie:
a) bieżącego/pomocniczego/dodatkowego,
b) bieżącego/pomocniczego rolniczego,
c) bieżącego/pomocniczego jednostki organizacyjnej nie
prowadzącej działalności gospodarczej,
d) Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca - za
ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki.
3. Wpłata gotówki na rachunek (z wyłączeniem rachunków
rolniczych).
4. Wpływy na rachunek rolniczy.
5. Wypłata gotówkowa z rachunku (z wyłączeniem rachunków
rolniczych).
6. Przelew na rachunki:
a) w Banku,
b) w innych bankach (ELIXIR),
c) w innych bankach w systemie SORBNET.
Przelewy z rachunku rolniczego na rachunki:
a) w Banku,
b) w innych bankach (ELIXIR),
c) w innych bankach w systemie SORBNET.
Przelewy z rachunku jednostki organizacyjnej
nieprowadzącej działalności gospodarczej na rachunki:
a) w Banku,
b) w innych bankach (ELIXIR),
c) w innych bankach w systemie SORBNET.
Przelewy z rachunku OSP, Stowarzyszeń na rachunki:
a) w Banku,
b) w innych bankach krajowych (ELIXIR),
c) w innych bankach krajowych w systemie SORBNET
7. Zlecenie stałe na rachunek:
a) w Banku,
b) do innych banków (ELIXIR),
c) w innych bankach w systemie SORBNET.
8. Polecenie zapłaty:
a) realizowane z rachunku dłużnika,
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika (za każde
wysłane polecenie zapłaty).
b) odwołanie/aktualizacja polecenia zapłaty,
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika
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20,00 zł.
20,00 zł.
10,00 zł.
10,00 zł.
10,00 zł.
15,00 zł.
1,00 zł
5,00 zł.
bez opłat
0,10 % min. 2,50 zł.
0,10 % min. 2,00 zł.
0,30 % min. 3,00 zł.
bez opłat
4,00 zł.
20,00 zł.
bez opłat
3,00 zł.
20,00 zł.
bez opłat
3,00 zł.
20,00 zł.
bez opłat
1,00 zł.
20,00 zł.
bez opłat
2,00 zł.
20,00 zł.
2,00 zł.
3,00 zł.
3,00 zł.

9. Czeki:
a) wydanie czeku – za jeden czek,
b) potwierdzenie czeku - za jeden czek,
c) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku.
Uwaga: opłata pobierana bez względu na ilość utraconych
czeków.
10. Wyciąg z konta bankowego:
a) odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną
b) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju
listem zwykłym – raz w miesiącu,
c) na życzenie właściciela konta wysyłany częściej niż raz
w miesiącu:
- za każdą przesyłkę listem zwykłym,
- za każdą przesyłkę listem poleconym.
11. Informacja o stanie rachunku na hasło– miesięcznie.
12. Likwidacja rachunku.
B. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH
1. Otwarcie rachunku lokaty.
2. Prowadzenie rachunku lokaty.
3. Wpłaty na rachunek lokaty.
4. Przekazanie środków z rachunku lokaty
terminowej na rachunek prowadzony:
a) w Banku,
b) w innych bankach (ELIXIR),
c) w innych bankach w systemie SORBNET.
5. Wypłata gotówki.
Rozdział IV.
DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW
1. Historia rachunku dla osób fizycznych:
a) za każdy miesiąc roku bieżącego,
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego.
Historia rachunku dla podmiotów instytucjonalnych:
a) za każdy miesiąc roku bieżącego,
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego.
2. Wydanie zaświadczenia
o posiadaniu i wysokości salda/obrotach, zajęciach
egzekucyjnych i innych ( z wyłączeniem zaświadczenia o
numerze rachunku):
a) dla rachunków osób fizycznych,
b) dla rachunków podmiotów instytucjonalnych.
3. Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku.
4. Wydanie kopii umowy:
a) dla rachunków osób fizycznych,
b) dla rachunków podmiotów instytucjonalnych.
5. Wydanie kopii lub wtórnika dowodu księgowego (do wyciągu
bankowego).
6. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o
ustanowieniu pełnomocnika do rozporządzania
wskazanym rachunkiem:
a) rachunki osób fizycznych,
b) rachunki podmiotów instytucjonalnych.

7

2,00 zł.
10,00 zł.
25,00 zł.

bez opłat
bez opłat

3,00 zł.
6,00 zł.
2,00 zł.
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
4,00 zł.
20,00 zł.
bez opłat

3,00 zł. max. 18 zł. za cały rok
5,00 zł. max. 30 zł. za cały rok
5,00 zł. max. 30 zł. za cały rok
10,00 zł. max. 50 zł. za cały rok

20,00 zł.
30,00 zł.
10,00 zł.
10,00 zł.
20,00 zł.
5,00 zł

bez opłat
bez opłat

7. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o odwołaniu
pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem:
a) rachunki osób fizycznych,
b) rachunki podmiotów instytucjonalnych.
8. Dyspozycja na wypadek śmierci – przyjęcie lub zmiana w
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na
wypadek jego śmierci.
9. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź
adresowych posiadacza rachunku.
10. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do
dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za
każdy wysłany monit).
11. Realizacja tytułu wykonawczego - za każdy przekaz na rzecz
organu egzekucyjnego.
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika.
12. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z
tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów – za każdą
zawartą umowę:
a) z Bankiem,
b) z innymi bankami.
13. Dokonanie blokady środków oraz praw do wkładów na
terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia
spłaty zaciągniętych kredytów – za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem,
b) z innymi bankami.
14. Potwierdzenie wykonania blokady środków:
a) dla rachunków osób fizycznych,
b) dla rachunków podmiotów instytucjonalnych.
15. Potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku.
16. Realizacja nietypowych dyspozycji związanych z operacjami
na rachunkach (od dyspozycji).
17. Wydanie duplikatu wyciągu na życzenie właściciela/osoby
upoważnionej:
odbierany osobiście
wysyłany listem zwykłym
18. Odwołanie (anulowanie)zrealizowanego przelewu, wykonane
na zlecenie Klienta.
19. Poszukiwanie środków, które nie dotarły na rachunek klienta.
20. Potwierdzenie zrealizowania przekazu środków.
21. Przekazy w obrocie dewizowym (sprzedaż):
a) każdy przekaz SEPA,
b) każdy przekaz regulowany,
c) polecenie wypłaty,
d) gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania
polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta
lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w
strukturze IBAN.
Przekazy w obrocie dewizowym (skup) , w tym świadczenia
emerytalno-rentowe:
a) realizacja przekazu SEPA,
b) realizacja przekazu regulowanego,
c) polecenie wypłaty,
d) gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania
polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta
lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w
strukturze IBAN.
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bez opłat
5,00 zł.
25,00 zł
bez opłat
15,00 zł
10,00 zł.

bez opłat
20,00 zł.

bez opłat
0,50 % min. 20,00 zł. max. 100,0 zł.
5,00 zł
10,00 zł.
2,00 zł.
od 15,00 zł do 50,00 zł.
5,00 zł.
8,00 zł
90,00 zł. + koszty banków trzecich
75,00 zł. + koszty banków trzecich
20,00 zł.
15,00 zł.
20,00 zł.
0,25 % min. 30 zł. max. 150,00 zł.
30,00 zł.

15,00 zł.
20,00 zł.
0,25 % min. 30,00 zł. max. 150,00 zł.
30,00 zł.

75,00 zł. + koszty banków trzecich

22. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym.
Rozdział V.
SMS BANKING, HOME BANKING, INTERNET BANKING
1. Udostępnienie usługi SMS BANKING – jednorazowo.
2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi SMS
BANKING.
3. Przesyłanie informacji dotyczącej rachunku w postaci sms – za
jedną wiadomość.
4. Zablokowanie dostępu do usługi SMS BANKING na wniosek
posiadacza rachunku.
5. Odblokowanie dostępu do usługi SMS BANKING.
6. Rezygnacja z usługi SMS BANKING.
7. Instalacja systemu HOME-BANKING w siedzibie klienta.
8. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu HOME
BANKING (za jedno stanowisko).
9. Przelew w systemie HOME BANKING na rachunek
bankowy w złotych:
a) prowadzony w Banku,
b) prowadzony w innym banku krajowym.
10. Aktywacja usługi INTERNET BANKING (dotyczy osób
fizycznych i rolników indywidualnych).
11. Aktywacja usługi IBF (dotyczy klientów instytucjonalnych).
12. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi
INTERNET BANKING.
13. Hasła (wersja papierowa). **
14. Hasła sms (za jedną wiadomość).**
15. Przelew w systemie INTERNET BANKING na rachunek
bankowy w złotych:
a) prowadzony w Banku,
b) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR,
c) w innym banku krajowym w systemie SORBNET.
16. Zlecenie stałe w systemie INTERNET BANKING na
rachunek bankowy w złotych:
a) prowadzony w Banku,
b) prowadzony w innym banku krajowym.
17. Wydanie czytnika i karty mikroprocesorowej lub tokena
(dotyczy klientów instytucjonalnych) :
a) pierwszego czytnika i karty lub tokena,
Uwaga: w przypadku uszkodzenia, zagubienia czytnika , karty
lub tokena klient pokrywa koszty jego zakupu.
b) każdej kolejnej karty i czytnika lub tokena.
18. Użytkowanie czytnika i karty mikroprocesorowej lub tokena
Rozdział VI.
KARTY BANKOWE
A. LOKALNA KARTA BANKOMATOWA
1. Wydanie karty.
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2,00 zł.
bez opłat
0,30 zł.
5,00 zł.
5,00 zł.
bez opłat
wg umowy z klientem
50,00 zł.

bez opłat
1,20 zł.
10,00 zł.
50,00 zł.
bez opłat
30,00 zł.
bez opłat
bez opłat
1,00 zł.
20,00 zł.
bez opłat
0,50 zł.

bez opłat
100,00 zł.
bez opłat

10,00 zł.

2. Wydanie dodatkowej karty dla współposiadacza lub
pełnomocnika.
3. Wznowienie karty.
4. Wydanie duplikatu karty w miejsce zastrzeżonej, uszkodzonej
lub utraconej.
5. Opłata miesięczna za posiadanie karty.
6. Wypłata gotówki w bankomatach Banku.
7. Zmiana numeru PIN w bankomatach Banku.
8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika
karty.
9. Zastrzeżenie karty.
10. Rozpatrzenie reklamacji.
B. KARTA DEBETOWA ON LINE
1. Wydanie nowej karty.
2. Wydanie kolejnej karty do rachunku:
a) dla osób fizycznych i rolników indywidualnych;
b) dla przedsiębiorców indywidualnych
3. Wznowienie karty.
4. Wznowienie kolejnej karty do rachunku:
a) dla osób fizycznych i rolników indywidualnych;
b) dla przedsiębiorców indywidualnych
5. Wydanie duplikatu karty:
a) dla osób fizycznych i rolników indywidualnych;
b) dla przedsiębiorców indywidualnych
6. Opłata miesięczna za użytkowanie karty– od każdej karty
wydanej do rachunku, płatne miesięcznie pierwszego dnia
m-ca:
a) dla osób fizycznych i rolników indywidualnych;
b) dla przedsiębiorców indywidualnych
7. Płatność kartą:
a) w punktach handlowo – usługowych w kraju,
b) w punktach handlowo – usługowych za granicą.
8. Wypłata gotówki:
a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS
S.A., i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi
umowami,
b) w pozostałych bankomatach w kraju,
c) w bankomatach za granicą.
9. Rozpatrzenie reklamacji.
10. Usługa CASH BACK – wypłata gotówki w oznaczonych
punktach handlowo-usługowych (do 200,00 zł. karty Visa).
11. Zastrzeżenie karty.
12. Zmiana wysokości limitu indywidualnego:.
a) dla osób fizycznych i rolników indywidualnych;
b) dla przedsiębiorców indywidualnych
13. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza
rachunku za okres przez niego wskazany:
a) dla osób fizycznych i rolników indywidualnych;
b) dla przedsiębiorców indywidualnych
14. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika:
a) dla osób fizycznych i rolników indywidualnych;
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10,00 zł.
10,00 zł.
10,00 zł.
bez opłat
bez opłat
bez opłat
8,00 zł.
10,00 zł.
bez opłat
Visa Classic Debetowa
bez opłat

Visa Business Debetowa
bez opłat

20,00 zł.

20,00 zł.
50,00 zł.
bez opłat

bez opłat
20,00 zł.

20,00 zł.
50,00 zł.

20,00 zł.

20,00 zł.
50,00 zł.

2,00 zł.
-

2,00 zł.
10,00 zł.

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł.
5,00 zł.
bez opłat
2,00 zł.

2,00 zł.
5,00 zł.
bez opłat
2,00 zł.

25,00 zł.

25,00 zł.

2,00 zł.

2,00 zł.
10,00 zł.

3,00 zł.

5,00 zł.
10,00 zł.

8,00 zł.

10,00 zł.

b) dla przedsiębiorców indywidualnych

15,00 zł.

15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.
16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty.

/1 000,00 zł.
10,00 zł.

17. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek
Użytkownika:
a) dla osób fizycznych i rolników indywidualnych;
b) dla przedsiębiorców indywidualnych
Rozdział VII.
KREDYTY
A. KREDYTY KONSUMPCYJNE

1 000,00 zł.
10,00 zł.

8,00 zł.

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku
kredytowego:
a) kredyt gotówkowy,
b) kredyt „Zero odsetek”,
c) kredyt odnawialny w rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym,
d) kredyt na zakup samochodu,
e) kredyt okazjonalny „Rodzina”,
f) kredyt sezonowy „Nasz Klient”.
Uwaga: opłata pobierana z góry, nie podlega zwrotowi w razie
odmowy lub rezygnacji klienta z transakcji.
Opłata nie jest zaliczana na poczet prowizji za
udzielenie kredytu.
2. Prowizja za udzielenie kredytu – od kwoty
przyznanego kredytu:
a) kredyt gotówkowy,
b) kredyt „Zero odsetek”,
c) kredyt odnawialny w rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym,
d) kredyt na zakup samochodu,
e) kredyt okazjonalny „Rodzina”,
f) kredyt sezonowy „Nasz Klient”:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy.
3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części – od
kwoty prolongowanej.
4. Podwyższenie kwoty udzielonego kredyty w rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym (od kwoty
podwyższenia).
5. Zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie
wymienionych w ust. 3 i 4, dokonana na wniosek klienta (od
każdego aneksu).
6. Wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty
przyrzeczonej).
Uwaga: opłata pobierana z góry, nie podlega zwrotowi w razie
odmowy lub rezygnacji klienta z kredytu.
Opłata nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie
kredytu.
7. Spłata całości lub części kredytu przed terminem.

8,00 zł.
10,00 zł.

30,00 zł.
10,00 zł.
bez opłat
30,00 zł.
1 % kwoty kredytu
1% kwoty kredytu

4 % min. 20,00 zł.
9%
2 % min. 20,00 zł.
4%
4%
4%
5%
3 % min. 10,00 zł.
2 % min. 20,00 zł.
50,00 zł

1,00 % min. 30,00 zł.

bez opłat

B. KREDYTY MIESZKANIOWE(MÓJ DOM, UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY)
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1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku
kredytowego.
Uwaga: opłata pobierana z góry, nie podlega zwrotowi w razie
odmowy lub rezygnacji klienta z transakcji.
Opłata nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie
kredytu.
2. Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego.
3. Wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty
przyrzeczonej).
Uwaga: opłata pobierana z góry, nie podlega zwrotowi w razie
odmowy lub rezygnacji klienta z kredytu.
Opłata nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie
kredytu.
4. Wniosek o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału lub
jego części.
Uwaga: opłata pobierana z góry, nie podlega zwrotowi w razie
odmowy lub rezygnacji klienta z transakcji.
Opłata nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie
prolongaty.
5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części – od
kwoty prolongowanej:
a) na okres do 3 miesięcy,
b) na okres powyżej 3 miesięcy.
6. Zmiana innych postanowień umowy kredytu, nie
wymienionych w pkt. 5, dokonana na wniosek klienta ( za każdy
aneks).
7. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego
harmonogramu spłat w związku ze skróceniem umownego
okresu spłaty.
8. Spłata całości lub części kredytu przed terminem.
9. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji.

50,00 zł.

od 2 % min. 200,00 zł.
1,00 % min. 50,00 zł.

20,00 zł.

2 % min. 20,00 zł.
3 % min. 30,00 zł.
100,00 zł
50,00 zł.
bez opłat
bez opłat

C. KREDYTY GOSPODARCZE
Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku:
a) kredyty obrotowe
- dla posiadaczy rachunku w BS Kock
- dla pozostałych klientów
b) kredyty inwestycyjne,
c) kredyt rewolwingowy,
d) kredyty hipoteczne,
e) kredytowa linia hipoteczna.

30,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.

2. Prowizja za udzielenie kredytu – od kwoty kredytu:
a) kredyt obrotowy „Rok w Gospodarstwie”,
b) kredyt obrotowy „Moje Gospodarstwo”,
c) kredyty obrotowe,
d) kredyt rewolwingowy,
e) kredyt na produkcję rolniczą,
f) kredyty inwestycyjne,
g) kredyt hipoteczny,
h) kredytowa linia hipoteczna,
i) kredyt w rachunku bieżącym.
j) szybka inwestycja

4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części – od
kwoty prolongowanej.
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3 % min. 20,00 zł.

4. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużania terminu spłaty –
od kwoty zwiększenia kredytu.

od 1,50 % min. 100,00 zł.

5. Wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty
przyrzeczonej.
Uwaga: opłata pobierana z góry, nie podlega zwrotowi w razie
odmowy lub rezygnacji klienta z kredytu.
Opłata nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie
kredytu.
6. Zmiana innych postanowień umowy kredytu niż
wymienionych w pkt. 3,4 dokonywanych na wniosek klienta (za
każdy aneks).

od 1.00 % min.200,00 zł.

50,00 zł.
.

Kredyty preferencyjne
1. Prowizja za udzielenie kredytu – od kwoty przyznanego
kredytu.
2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części – od
kwoty prolongowanej.
3. Wydanie promesy udzielenia kredytu (od kwoty
przyrzeczonej.
Uwaga: opłata pobierana z góry, nie podlega zwrotowi w razie
odmowy lub rezygnacji klienta z kredytu.
Opłata nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie
kredytu.
4. Zmiana innych postanowień umowy kredytu niż
wymienionych w pkt. 3,4 dokonywanych na wniosek klienta (za
każdy aneks).
Kredyty pomostowe
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku
kredytowego.
2.
Prowizja za udzielenie kredytu – od kwoty przyznanego
kredytu.
D. DODATKOWE CZYNNOŚCI KREDYTOWE
1. Sporządzenie i wydanie kopii dokumentów (w
tym umowy kredytowej) na wniosek Kredytobiorcy.
2. Wyciąg z rachunku na wniosek Klienta.
3. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości
zadłużenia lub jego braku.
4. Wysyłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień (kwota płatna
przez dłużnika, za każde wezwanie do zapłaty).
5. Wysłanie przypomnienia o dostarczenie brakujących
dokumentów (np. informacji ekonomiczno-finansowej itp.).
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1%
3,00 % min. 20,00 zł.
od 0,50 % min. 100 zł.

50,00 zł.

50,00 zł.
3%

20,00 zł.
5,00 zł.
30,00 zł.
15,00 zł.
10,00 zł.

6. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu na wniosek
kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok.
7. Zawarcie umowy ugody z Kredytobiorcą.
8. Zgoda na wykreślenie hipoteki.
9. Wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką
w całości lub części.
10. Obsługa weksli do zapłaty – od każdego weksla.
11. Zgłoszenie weksli do protestu.
12. Przygotowanie wniosku do wpisu do zastawu rejestrowego.
13. Przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego.
14. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości przez
pracownika Banku.
15. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na
wniosek klienta (nie ujęte w tabeli prowizji i opłat).
16. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy.
Rozdział VIII.
GWARANCJE BANKOWE
1. Rozpatrzenie zlecenia o udzieleniu gwarancji/ poręczenia.
Uwaga: prowizja za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i
nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku
klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja ta nie
jest zalicza na poczet prowizji za udzielenie gwarancji,
poręczenia.
2. Udzielenie promesy gwarancji/poręczenia - od kwoty
przyrzeczonej zobowiązania:
a) termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie,
b) termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy.
3. Udzielenie gwarancji/ poręczenia - od kwoty zobowiązania
Banku, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności.
4. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji/poręczenia – od
kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres.
5. Zwiększenie kwoty gwarancji/ poręczenia – od kwoty
zwiększenia.
6. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji/poręczenia z
jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji – od kwoty
gwarancji/poręczenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres.
7. Zmiana innych postanowień umowy niż wymienione w pkt. 5,
6 – jednorazowo od każdego aneksu.
8. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia.
Rozdział IX.
CZYNNOŚCI KASOWE
1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez Bank.
2. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:
a) w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR,
b) w innych bankach krajowych w systemie SORBNET.
3. Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędów Skarbowych
z tytułu zobowiązań podatkowych.
4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w
innych bankach, z którymi Bank BPS S.A. zawarł porozumienie
w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego.
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20,00 zł.
2 % od kwoty objętej ugodą
50,00 zł.
100,00 zł.
20,00 zł.
1 % sumy wekslowej
50,00 zł.
20,00 zł.
30,00 zł.
od 20,00 zł.
50,00 zł.

100 zł.

od 0,50 % do 1.00 % min. 100 zł.
od 1.00 % do 2,00 % min. 100 zł.
od 2,00 % do 5,00 %
od 2.00 % do 5.00 %
od 2.00 % do 5.00 % min.100 zł.
od 2.00 % do 5.00 %
100,00 zł.
0,15 % min.100 zł.

wg umowy z posiadaczami rachunków
0,50 % min. 2,50 zł.
20,00 zł.
0,50 % min. 4,00 zł.
wg porozumienia

0,50 % min. 3,00 zł.

5. Wypłaty gotówkowe z konta do wyjaśnienia.
Rozdział X.
INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI BANKOWYMI
1. Wydani opinii o Kliencie Banku na wniosek Klienta.
2. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom,
organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków
wymienionych w art. 110 Prawa bankowego.
3. Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentów bankowych lub
innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz
innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć się do
sfałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych.

50,00 zł
10,00 zł lub na zasadzie wzajemności

25,00 zł.

Taryfa obowiązuje od 08.08.2018 r.
ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W KOCKU

**Obowiązuje od 01.09.2018 r.

15

