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1.Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
§1
1. Bank Spółdzielczy w Głowaczowie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów
indywidualnych i instytucjonalnych zgodnie z niniejszą " Taryfą prowizji i opłat "
2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
3. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
4. Wszelkie opłaty bankowe i prowizje 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 lub bezgotówkowej.
6. Prowizje i opłaty księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą.
7. Prowizje i opłaty pobierane są:
a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję wykonania usługi,
b) miesięcznie ,
c) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego,
d) zgodnie z zawartą umową.
8. 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 kart
płatniczych.
9. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania
poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Głowaczowie.
10. Nie pobiera się prowizji i opłat od otwarcia i prowadzenia rachunków:
a) lokat terminowych, podstawowego rachunku płatniczego, wkładów oszczędnościowych o ile Taryfa
nie przewiduje inaczej,
b) wkładów oszczędnościowych, na których gromadzone są środki na cele charytatywne,
c) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych np.
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
d) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy
przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,
e) wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS Głowaczów oraz od wypłat kredytów
realizowanych z rachunków kredytowych i rachunków bieżących,
f) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS Głowaczów (np. z tytułu najmu lokalu
dostaw robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS Głowaczów.
11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach
i stanach rachunków gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób o których mowa w art. 110
Prawa bankowego i innych przepisach prawa.
12. Zarząd Banku po przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego może podjąć decyzję w stosunku do
indywidualnych klientów o:
a) nie pobieraniu prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki bieżące pod warunkiem nie
oprocentowania środków na tych rachunkach,
b) nie pobieraniu opłat za prowadzenie rachunków bankowych zachowując jednak prowizję od wpłat i
wypłat na rachunki bankowe zgodnie z zawartą umową,
c) pobieraniu prowizji i opłat w wysokościach niższych niż określone zostały w załączniku do niniejszej
Uchwały.
13. Dopuszcza się możliwość okresowego (kwartalnego) obciążenia rachunku należną prowizją z tytułu
czynności i usług bankowych.
14. Bank podaje do wiadomości klientom treść uchwały i zarządzenia wewnętrznego o taryfie opłat poprzez
wywieszenie w lokalu Banku i jego Oddziale oraz na stronie internetowej.
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§2
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów
indywidualnych należy rozumieć:
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu
wewnętrznego;
3) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu
przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego
dostawcę;
4) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
5) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku
płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
6) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz
konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie
transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
7) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na
sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w
ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
8) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa
polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na
terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego
wykorzystania karty;
9) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa
w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku
płatniczego płatnika;
10) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez
dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym
lub usługach świadczonych konsumentowi;
11) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za
pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
12) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą
urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
13) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez
Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności
bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju
dyspozycji do rachunku;
14) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków
pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
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Rozdział 1
Obsługa rachunków bankowych klientów instytucjonalnych i rozliczenia pieniężne

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Prowizje od wpłat gotówkowych:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez
BS Głowaczów chyba, że umowa
stanowi inaczej
2) na rachunki bankowe prowadzone w
innych bankach niż BS
Uwaga: prowizję pobiera się od wpłacającego
lub posiadacza rachunku stosownie
do zawartej umowy
Prowizje od wypłat gotówkowych:
1) z rachunków bankowych prowadzonych
przez BS
2) z rach. bank. rolników
Uwaga: prowizją od wypłat BS obciąża
rachunek wystawcy dyspozycji
Za otwarcie rachunku bankowego:
1) bieżącego i pomocniczego
2) dodatkowego
dla
wyodrębnienia
środków na określony cel
3) rolnika
Za prowadzenie rachunku bankowego –
miesięcznie, chyba że umowa stanowi inaczej:
1) bieżącego i pomocniczego
2) dodatkowego na wyodrębnienie środków
na określony cel
3) rach. bież rolników
Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rku bankowym:
1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10
pozycji
2) za każdy poprzedni rok opłatę
podwyższa
się
o
50%
stawki
podstawowej
Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym
roku
kalendarzowym
jedyną
operacją jest dopisanie odsetek
Za sporządzenie odpisu:
1) wyciągu z r-ku bankowego
2) jednego dowodu do wyciągu
Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę
pobiera
się
odpowiednio
podwyższoną o 50% stawki
podstawowej
Za wydanie na wniosek Klienta:
1) zestawienia obrotów na jednym rachunku
i opinii o rachunku

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Stawka
Stawka
Stawka
podstawowa
min.
maks.

od każdej wpłaty

bez opłat

bez opłat

od każdej wpłaty

0,5%

3,50 zł

od każdej wypłaty

0,5%

3,50 zł

200,00 zł

od każdej wypłaty

0,3%

3,50 zł

200,00 zł

jednorazowo
jednorazowo

20,00 zł
8,00 zł

20,00 zł
8,00 zł

20,00 zł
8,00 zł

jednorazowo

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

miesięcznie
miesięcznie

20,00 zł
8,00 zł

20,00 zł
8,00 zł

20,00 zł
8,00 zł

miesięcznie

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

za każdy dokument

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdy dokument

5 zł + 2,50 zł
za każdy
poprzedni rok

5 zł + 2,50
zł za każdy
poprzedni
rok

5 zł + 2,50
zł za
każdy
poprzedni
rok

od jednego odpisu
od jednego odpisu

10,00 zł
5,00 zł + 2,50
zł
za każdy
poprzedni rok

10,00 zł
5,00 zł +
2,50 zł
za każdy
poprzedni
rok

10,00 zł
5,00 zł +
2,50 zł
za każdy
poprzedni
rok

36,90 zł
(30,00 zł+ 23%
VAT)

36,90 zł
(30,00 zł+
23% VAT)

36,90 zł
(30,00 zł+
23% VAT)

za każdą opinię
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bez opłat

2)

8.

9.

zaświadczenia stwierdzającego
posiadanie rachunku bieżącego i
wysokości salda

Polecenie przelewu:
1)w formie papierowej:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
Głowaczów,
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne
banki od każdego przelewu,
2) za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
Głowaczów,
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne
banki od każdego przelewu,
Polecenia zapłaty:
1) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
2) odwołanie polecenia zapłaty przez płatnika

za każde
zaświadczenie

od każdego przelewu

24,60 zł
(20,00 zł+
23% VAT)

24,60 zł
(20,00 zł+
23% VAT)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,50 -zł

3,50 -zł

3,50 -zł

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

2,00 zł
3,00 zł

2,00 zł
3,00 zł

2,00 zł
3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

25,00 zł
1,00 zł

25,00 zł
1,00 zł

25 ,00zł
1,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdą realizację

0,5% kwoty
zajętej

3,50zł

za każdy przelew
za każda dyspozycję

0,5% kwoty

3,50 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą realizacje

10. Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia
za każdy przelew
wykonania przelewu.
11. Za wydanie czeków gotówkowych lub
rozrachunkowych
posiadaczom
r-ków
bankowych:
za każdą książeczkę
1) za książeczkę - 25-czekową
za każdy blankiet
2) za pojedynczy blankiet czekowy wydany
doraźnie
12. Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub
za każde
gotówkowego – od każdego czeku
potwierdzenie
13. Zlecenie stałe:
1) realizacja przelewu złożonego w formie
za każde zlecenie
papierowej z rachunku płatnika,
2) realizacja przelewu za pośrednictwem usług za każde zlecenie
bankowości elektronicznej

Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o
utracie
czeków
gotówkowych,
rozrachunkowych
oraz
dowodów
tożsamości,
2) Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków
gotówkowych,
rozrachunkowych
i
dowodów tożsamości.
Za dokonanie blokady środków na rachunku
bankowym
Za realizację tytułu wykonawczego lub
dokumentu mającego moc takiego tytułu z rków bankowych.
Uwaga: opłatę pobiera się z r-ku bankowego
dłużnika.
Za dokonane wpłaty ZUS
Za zmianę rachunku ze wspólnego na
indywidualny i odwrotnie
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa
do dysponowania rachunkiem

24,60 zł
(20,00 zł+ 23%
VAT)

14. 1)

15.
16.

17.
18.
19.

za każdą dyspozycję

za każdą blokadę

za każda dyspozycję
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Rozdział 2
Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych( ROR) dla klientów
indywidualnych

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

2..

Wpłata gotówki:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
Głowaczów,
b)na rachunki bankowe prowadzone w innych
bankach niż BS

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Wypłata gotówkowe z rachunku dokonywane w
placówkach BS Głowaczów
Polecenie przelewu:
1)w formie papierowej:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
Głowaczów,
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne
banki od każdego przelewu,
2) za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
Głowaczów,
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne
banki od każdego przelewu,

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Stawka
podstawowa

Stawka min.

Stawka
maks.

miesięcznie

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

od każdej wpłaty

0,50% od
kwoty

3,50 zł

-

od każdej wypłaty

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

2,00 zł
3,00 zł

2,00 zł
3,00 zł

2,00 zł
3,00 zł

0,5 %
kwoty zajętej

3,50 zł

100,00 zł

24,60 zł
(20,00 zł+
23% VAT)

24,60 zł
(20,00 zł+
23% VAT)

24,60 zł
(20,00 zł+
23% VAT)

od każdego przelewu

od każdego przelewu

Zlecenie stałe:
1) realizacja przelewu złożonego w formie
za każde zlecenie
papierowej z rachunku płatnika,
2) realizacja przelewu za pośrednictwem usług za każde zlecenie
bankowości elektronicznej
za każdą realizacje
Polecenia zapłaty:
1) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
2) odwołanie polecenia zapłaty przez płatnika
Za realizację tytułu wykonawczego oraz
od każdej realizacji
dokumentu mającego moc takiego dokumentu z rków lokat terminowych i kont osobistych
Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o
posiadaniu rachunku oszczędnościowo –
od każdego
rozliczeniowego , jego wysokości oraz o
zaświadczenia
wysokości dopisanych odsetek do wkładu itp.
Za sporządzenie kopii wyciągu bankowego oraz
historii rachunku
a) za bieżący rok kalendarzowy
za każdy dokument
b) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o
za każdy dokument
50% stawki podstawowej (tj. o 2,50 zł)
Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym
roku kalendarzowym jedyną operacją
jest dopisanie odsetek
Za działanie banku podjęte w celu odzyskania
kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z
za każdą dyspozycję
powodu podania przez posiadacza rachunku
błędnego nr rachunku bankowego odbiorcy
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5 ,00zł
5,00 zł
5,00 zł + 2,50 5,00 zł + 2,50
zł za każdy
zł za każdy
poprzedni rok poprzedni rok

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat
1,00 zł

5,00 zł
5,00 zł +
2,50 zł za
każdy
poprzedni
rok
20,00 zł

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom
r-ków oszczędnościowo – rozliczeniowych
1) za potwierdzenie każdego czeku
1) Za przyjęcie dyspozycji posiadacza r-ku w
sprawie przeznaczenie wkładu na wypadek
śmierci
2) Za zmianę dyspozycji
Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i
przeniesienie dyspozycji do innego
banku w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania zapisodawcy
Za dokonanie blokady na r-ku oszczędnościowo –
rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu
udzielonego przez inny bank
Za sporządzenie odpisu:
a) wyciągu z r-ku oszczędnościowo –
rozliczeniowego
b) jednego dowodu do wyciągu
Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się
odpowiednio podwyższoną o 50%
stawki podstawowej
Przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych
i dokonanie zastrzeżenia
Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu
Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie rku oszczędnościowo – rozliczeniowego – na
podstawie umowy zawartej z Klientem po podaniu
hasła
Za zmianę rachunku ze wspólnego na
indywidualny i odwrotnie
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem

za każdy blankiet
za każdy blankiet
za każdą dyspozycję

1,00 zł
5,00 zł
15,00 zł

1,00 zł
5,00 zł
15,00 zł

1,00 zł
5,00 zł
15,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdą blokadę

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za każdy dokument

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za każdy dokument

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

od każdego przelewu
-

bez opłat
5,00 zł
bez opłat

bez opłat
5,00 zł
bez opłat

bez opłat
5,00 zł
bez opłat

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

-
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Rozdział 3
Kredyty
DOTYCZY KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
TRYB POBIERANIA
OPŁATY

Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1

Prowizja od udzielenia kredytu

1a

Prowizja od udzielenia/odnowienia
kredytu w ROR
Prowizja od udzielonych gwarancji,
poręczeń, regwarancji i awali
Pobierana jednorazowo
1) na okres do jednego roku
2) na okres powyżej 1 roku
Opłata za czynności związane ze zmianą naliczana od kwoty należności
warunków umowy kredytu;
objętej zmianą warunków spłaty
1) prolongata terminu spłaty całości,
pobierana jednorazowo
części kredytu lub odsetek
2) zabezpieczenia kredytu
3) innych warunków umowy
Opłata za wydanie na wniosek Klienta:
1)zaświadczenia stwierdzającego, że
za każde zaświadczenie
klient nie figuruje BS jako dłużnik
2)za wydanie opinii bankowej
za każdą opinię

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Za wysłanie upomnienia ( nie więcej niż
jedno w miesiącu) /wezwania do zapłaty
w przypadkach określonych w umowie
kredytu/pożyczki
a)kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11
marca 2016r.
b)kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem
hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca
2017r.
c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem
hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca
2017r.
d)kredyty konsumenckie w rozumieniu
przepisów
ustawy o kredycie konsumenckim
udzielone po 11 marca 2016r.

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu
pobierana jednorazowo
naliczana od kwoty kredytu
pobierana jednorazowo

50,00 zł

2-3%

50,00 zł

od 2%do5%
od 3,5%do 6%
0,5%

36,90 zł
(30,00 zł+ 23% VAT)
61,50 zł
( 50,00 zł +23% Vat)
7,80zł (koszt listu
poleconego za
potwierdzeniem
odbioru wg Cennika
Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.)

za każde upomnienie/wezwanie
bez opłat

Za wystawienie zezwolenia na
wykreślenie z ksiąg wieczystych wpisu
hipoteki na rzecz Banku

za każde zezwolenie

Przeprowadzenie przez Bank kontroli u

pobierana jednorazowo w dniu

klienta przed wypłatą transzy kredytu:

inspekcji

30,00 zł

100,00 zł
50,00 zł

2) każdej następnej inspekcji
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe

1-4%

za każde upomnienie/wezwanie

1) pierwszej inspekcji u kredytobiorcy
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Stawka podstawowa
Stawka
Stawka
min.
maks.

za każdy wniosek

odłączenie części nieruchomości

25,00 zł

9

50,00 zł

200,00 zł

DOTYCZY KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Lp
1

WYSZCZEGÓLNIENIE
CZYNNOŚCI
Prowizja od udzielenia kredytu

1a Prowizja od udzielenia kredytu w
2.

3.

4.

rachunku bieżącym
Prowizja od udzielonych gwarancji,
poręczeń, regwarancji i awali
1) na okres do jednego roku
2) na okres powyżej 1 roku
Opłata za czynności związane ze
zmianą warunków umowy kredytu;
1) prolongata terminu spłaty całości,
części kredytu lub odsetek
2) zabezpieczenia kredytu
3) innych warunków umowy
Opłata za wydanie na wniosek Klienta:
1)zaświadczenia stwierdzającego, że
klient nie figuruje BS jako dłużnik

TRYB POBIERANIA
OPŁATY
naliczana od kwoty kredytu
pobierana jednorazowo
naliczana od kwoty kredytu
pobierana jednorazowo
pobierana jednorazowo

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Stawka
Stawka Stawka
podstawowa
min.
maks.
1-4%

50,00 zł

2-3%

50,00 zł

od 2% do5%
od 3,5%do6%

naliczana od kwoty
należności objętej zmianą
warunków spłaty
pobierana jednorazowo

0,5% kwoty
należności
objętej zmianą
warunków spłaty

za każde zaświadczenie

36,90 zł
(30 zł+ 23%
VAT)

za każdą opinię

2)za wydanie opinii bankowej

5.

Za wysłanie upomnienia

za każde upomnienie

61,50 zł
(50 zł +23% Vat)
20,00 zł

6.

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

za każde wezwanie

20,00 zł

za każde zezwolenie

30 ,00 zł

pobierana jednorazowo
w dniu inspekcji

100,00 zł
50,00 zł

pobierana kwartalnie od
każdej spłaty
płatna w dniu uruchomienia
kredytu

10,00 zł

za każdy wniosek

25,00 zł

Za wystawienie zezwolenia na
wykreślenie z ksiąg wieczystych wpisu
hipoteki na rzecz Banku
8. Przeprowadzenie przez Bank kontroli u
klienta przed wypłatą transzy kredytu:
1) pierwszej inspekcji u kredytobiorcy
2) każdej następnej inspekcji
9. Prowizja za rozliczenie dopłat do
kredytów preferencyjnych
10. Prowizja za administrację kredytów
preferencyjnych.

7.

50,00 zł

11. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe
odłączenie części nieruchomości
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50,00 zł

200,00 zł

Rozdział 4
Wydawanie i obsługa kart VISA Electron *

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

2.
3.
4.
5.

Wydanie karty płatniczej
1) Posiadaczowi/Współposiadaczowi
2) Osobie wskazanej
Wydanie duplikatu karty
Ekspresowe przesłanie kart lub nowego PIN-u
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
Zastrzeżenie karty

6.

Odblokowanie karty

1.

7.
8.
9.
10.
11.

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
-

26,00 zł
26,00 zł
26,00 zł
45,00 zł
26,00 zł
Bez opłat

Obsługa karty Visa
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
Wydanie nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty
Zmiana PIN-u do karty w bankomatach:
a) w sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej
b) innych sieci
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej,
b) innych sieci

12. Transakcje bezgotówkowe
13. Wypłaty gotówki :

1) w bankomatach sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej
(SGB) i Banku Polskiej Spółdzielczości ( BPS)
2) w bankomatach obcych w kraju
3) w kasach obcych w kraju
4) w kasach obcych za granicą
5) w bankomatach obcych za granicą

14. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w

za każde
odblokowanie
miesięcznie
za każdą kartę
za każdy numer PIN

5,00 zł
4,00 zł
26,00 zł
6,00 zł

za każdą zmianę
za każdą zmianę

3,50zł
7,00 zł

za każde sprawdzenie
za każde sprawdzenie

1,00 zł
1,50 zł

-

Bez opłat

za każdą wypłatę
Bez opłat
2% min 5,00 zł
2% min 4,50 zł
3% min 10,00 zł
3% min 10,00 zł

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana
w dniu rozliczenia
operacji

walucie innej niż PLN

* dotyczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) i rachunków bieżących dla rolników
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3%

Rozdział 5
Usługi bankowości elektronicznej *

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
CZYNNOŚCI

Za aktywację usługi:
a) bankowości elektronicznej
b) SMS
2. Usługa bankowości elektronicznej
3. Rezygnacja z usług elektronicznych
kanałów dostępu
4. Za wydanie pierwszej listy haseł
jednorazowych TAN
5. Wydanie kolejnej listy haseł
jednorazowych TAN
6. SMS-y wysyłane w celu realizacji
przelewu za pośrednictwem bankowości
elektronicznej
8. Zablokowanie dostępu do usługi
bankowości elektronicznej
Odblokowanie
dostępu do usługi
9.
bankowości elektronicznej
11. Za odblokowanie hasła do usługi
bankowości elektronicznej
12. Powiadomienie SMS wysyłane na
żądanie klienta w skład, którego wchodzą
powiadomienia o saldzie i obrotach na
rachunku

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo
miesięcznie
-

10,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

-

bez opłat

za każdą listę

5,00 zł

za każdy SMS

bez opłat

za każdą blokadę

5,00 zł

za każde
odblokowanie
za każde
odblokowanie

5,00 zł

za każdy SMS

0,30 zł

1.

* nie dotyczy Podstawowego rachunku płatniczego (PRP)
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5,00 zł

Rozdział 6
Obsługa lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych
L.P
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

WYSZCZEGÓLNIENIE
CZYNNOŚCI
Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
terminowej i rachunku
oszczędnościowego
Wpłaty gotówkowe
Wypłaty gotówkowe
Polecenie przelewu:
a) na rachunki bankowe prowadzone
przez BS Głowaczów
b) na rachunki bankowe prowadzone
przez inne banki od każdego przelewu

TRYB POBIERANIA
OPŁATY
-

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA
bez opłat

-

Bez opłat
Bez opłat

-

bez opłat

od każdego przelewu

3,50 zł

Za realizację tytułu wykonawczego oraz
dokumentu mającego moc takiego
dokumentu z r-ków lokat terminowych i
kont osobistych
Ustanowienie
albo
zmiana
pełnomocnictwa
do
dysponowania
rachunkiem lokaty terminowej
a) Za przyjęcie dyspozycji posiadacza r-ku
w sprawie przeznaczenie wkładu na
wypadek śmierci
b)Za zmianę dyspozycji

od każdej realizacji

Za każdą dyspozycję

0,5 %
kwoty zajętej
min. 3,50 zł max
100,00 zł
5,00 zł

za każdą dyspozycję

15,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

od zamkniętego wkładu

3,00 zł

8.

Za likwidację lokaty terminowej od
każdego wkładu (tylko od wkładów ,do
których dopisały się odsetki)

9.

Za zastrzeżenie książeczki

za każde zastrzeżenie

20,00 zł

10.
11.

Za umorzenie książeczki
Za wydanie nowej książeczki

za każdą dyspozycje
za każdą dyspozycje

20,00 zł
20,00 zł

13

Rozdział 7
Obsługa rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego " Konto za złotówkę" dla
klientów indywidualnych
Lp.

Wyszczególnienie

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

2.
3.

Wydanie karty MasterCard
Obsługa karty MasterCard wydanej do konta

miesięcznie

4.

Wypłaty w bankomatach :
a) sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) i
Banku Polskiej Spółdzielczości ( BPS)
b) innych banków w kraju
c) za granicą

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Stawka obowiązująca
Stawka
Stawka
Stawka
Podstawowa
min.
maks.
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3,00 zł
0,00 zł

3,00 zł
0,00 zł

3,00 zł
0,00 zł

45,00 zł
26,00 zł

45,00 zł
26,00 zł

45,00 zł
26,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

1,00 zł
1,50 zł
26,00 zł
6,00 zł

1,00 zł
1,50 zł
26,00 zł
6,00 zł

1,00 zł
1,50 zł
26,00 zł
6,00 zł

4,50zł
7,00 zł
bez opłat

4,50zł
7,00 zł
bez opłat

4,50zł
7,00 zł
bez opłat

1%

1%

1%

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,50%
od kwoty

3,50 zł

od każdej wypłaty

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy przelew

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy przelew

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

od każdej wypłaty

za każdą kartę
za każdą kartę
-

Ekspresowe wydanie kart , duplikatu, Nowego PIN-u
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
Zastrzeżenie karty:

Odblokowanie karty
za każde odblokowanie
Za sprawdzenie kartą płatniczą w bankomacie
wysokości dostępnych środków na rachunku:
a) w sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej
za każde sprawdzenie
b) innych sieci
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
za każdą kartę
Wydanie nowego PIN-u na żądanie Użytkownika
za każdy numer PIN
Karty
Zmiana PIN-u do karty w bankomatach:
za każdą zmianę
a) w sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej
b) innych sieci
Transakcje bezgotówkowe
Opłata pobierana przy przeliczeniach walutowych w
od kwoty transakcji,
przypadku transakcji dokonywanych w walutach
pobierana w dniu
obcych
rozliczenia operacji
Wpłata gotówki:
a ) dokonywana na rachunek prowadzony przez BS od każdej wpłaty
Głowaczów,
b) dokonywana na rachunki prowadzone w innych od każdej wpłaty
bankach niż BS Głowaczów
Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w
placówkach BS Głowaczów
Polecenie przelewu:
1)w formie papierowej:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
Głowaczów,
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne
banki od każdego przelewu,
2)
za
pośrednictwem
usług
bankowości
elektronicznej:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
Głowaczów,
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne
banki od każdego przelewu,
Zlecenie stałe:
1) realizacja przelewu złożonego w formie
papierowej z rachunku płatnika,

3,50 zł
za każde zlecenie
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1,00 zł

3,50 zł

3,50 zł

2) realizacja przelewu za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Polecenia zapłaty :
a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
b) odwołanie polecenia zapłaty przez płatnika
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu
mającego moc takiego dokumentu z r-ków lokat
terminowych i kont osobistych
Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o
posiadaniu rachunku i lokaty terminowej, jego
wysokości oraz o wysokości dopisanych odsetek do
wkładu itp.
Za sporządzenie kopii wyciągu bankowego oraz
historii rachunku
a)za bieżący rok kalendarzowy
b)za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o
50% stawki podstawowej (tj. o 2,50 zł)
Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku
kalendarzowym jedyną operacją jest
dopisanie odsetek
Za działanie banku podjęte w celu odzyskania kwoty
transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez posiadacza rachunku błędnego nr
rachunku bankowego odbiorcy
Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania
posiadacza r-ku oszczędnościowo – rozliczeniowego
Za wydanie blankietów czekowych posiadaczowi
r-ku

za każdą dyspozycję
za każda dyspozycję
za każdą realizację

za każde zaświadczenie

za każdy dokument
za każdy dokument

1,00 zł

1,00 zł

2 zł
3 zł

2 zł
3 zł

2 zł
3zł

0,5 %
kwoty zajętej

3,50 zł

100 zł

24,60 zł
(20,00 zł+
23% VAT)

24,60 zł
24,60 zł
(20,00 zł+ (20,00 zł+
23% VAT 23% VAT

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5 zł+ 2,50 zł 5zł+2,50zł 5zł+2,50zł
za każdy
za każdy
za każdy
poprzedni
poprzedni poprzedni
rok
rok
rok

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

za każdy blankiet

20,00 zł

bez opłat
1,00 zł

1. Za przyjęcie dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie
za każdą dyspozycję
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
przeznaczenie wkładu na wypadek śmierci
2. Za zmianę dyspozycji
Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i
za każdą dyspozycję
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
przeniesienie dyspozycji do innego banku
w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania zapisodawcy
za każdą blokadę
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
27. Za dokonanie blokady wkładów na r-ku lokaty
terminowej lub na r-ku z tytułu zabezpieczenia
kredytu udzielonego przez inny bank
28. Za sporządzenie odpisu:
a) wyciągu z r-ku oszczędnościowo –
za każdy dokument
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
rozliczeniowego
b) jednego dowodu do wyciągu
za każdy dokument
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się
odpowiednio podwyższoną o 50% stawki
podstawowej
29. Przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych i
dokonanie zastrzeżenia
bez opłat
bez opłat bez opłat
za każdy dokument
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
30. Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu
bez opłat
bez opłat bez opłat
31. Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie r-ku
oszczędnościowo – rozliczeniowego – na podstawie
umowy zawartej z Klientem po podaniu hasła
za każdą zmianę
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
32. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i
odwrotnie
za każdą dyspozycję
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
33. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem
Oferta dla klientów, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku i nie posiadali ww.
rachunku w banku w okresie od 01.01.2017r do 06.11.2017r
26.
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Rozdział 8
Obsługa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Podstawowy rachunek płatniczy (PRP)
dla klientów indywidualnych
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

2.

Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w
placówkach BS Głowaczów
Polecenie przelewu:
1)w formie papierowej:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
Głowaczów,
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
od każdego przelewu,
2)
za
pośrednictwem
usług
bankowości
elektronicznej:
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS
Głowaczów,
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
od każdego przelewu,

3.

4.

TRYB POBIERANIA
OPŁATY
-

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

od każdej wypłaty

Bez opłat

za każdy przelew

Bez opłat

za każdy przelew

6.
7.
8.

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 1,00 zł *
za każde zlecenie

Zlecenie stałe:
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej z
rachunku płatnika,

za każdą dyspozycję
za każda dyspozycję

b) odwołanie polecenia zapłaty przez płatnika
Wydanie karty płatniczej
Obsługa karty debetowej
Wypłaty gotówki w bankomatach :
a) sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) i Banku
Polskiej Spółdzielczości ( BPS)
b) innych banków w kraju

9.
10

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Zastrzeżenie karty:
Odblokowanie karty

11.
12.

14.

Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie:
a) w sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej
b) innych sieci
Wznowienie karty po upływie terminu ważności

15.

Wydanie nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty

16.

Zmiana PIN-u do karty w bankomatach:
a) w sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej
b) innych sieci

13.

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 2,00 zł *

miesięcznie

bez opłat
Bez opłat
Bez opłat

od każdej wypłaty

bez opłat
pięć rozliczonych wypłat w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 1,30 zł

c) bankomatach za granicą (poza terytorium państw
członkowskich EOG**)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium
innego państwa członkowskiego EOG)

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 3,50 zł *
pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 1,00 zł *

Polecenie zapłaty :
a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

9.

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 3,50 zł *
bez opłat

2) realizacja przelewu za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej
5.

Bez opłat

nie dotyczy
naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

Bez opłat

za każdą kartę

Bez opłat

za każde odblokowanie

45,00 zł
Bez opłat
Bez opłat

za każde sprawdzenie
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za każdą kartę

1,00 zł
1,50 zł
Bez opłat

za każdy numer PIN

Bez opłat

za każdą zmianę

3,50 zł
7,00 zł

17.

Transakcje bezgotówkowe

18.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

19.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji
płatniczych na życzenie klienta

20.

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w
walucie innej niż PLN

21.

Za aktywację usługi:
a) bankowości elektronicznej
b) SMS
Usługa bankowości elektronicznej
Rezygnacja z usług elektronicznych kanałów dostępu
Wydanie listy haseł jednorazowych TAN
SMS-y wysyłane w celu realizacji przelewu za
pośrednictwem bankowości elektronicznej
Odblokowanie dostępu oraz hasła do usługi bankowości
elektronicznej
Powiadomienie SMS wysyłane na żądanie klienta w
skład, którego wchodzą powiadomienia o saldzie i
obrotach na rachunku
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu
mającego moc takiego dokumentu z kont osobistych

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

-

bez opłat

miesięcznie

2,58 zł

Za każde zestawienie

2,58 zł

od kwoty transakcji,

bez opłat

jednorazowo
miesięcznie
za każdą listę
za każdy SMS

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każde odblokowanie

bez opłat

za każdy SMS

0,30 zł

za każdą realizację

0,5 %
kwoty zajętej (min. 3,50 zł
max 100,00 zł)

Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o
bez opłat
posiadaniu rachunku płatniczym
Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o stanie
za każde zaświadczenie
24,60 zł
rachunku ,zaświadczenie potwierdzające wykonanie
(20,00 zł+ 23% VAT)
polecenia przelewu.
za każdą blokadę
20,00 zł
30. Za dokonanie blokady na r-ku oszczędnościowo –
rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu
udzielonego przez inny bank
31. Za sporządzenie kopii wyciągu bankowego oraz historii
rachunku:
a)za bieżący rok kalendarzowy
za każdy dokument
5 ,00zł
b)za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50%
za każdy dokument
5,00 zł + 2,50 zł za każdy poprzedni
stawki podstawowej (tj. o 2,50 zł)
rok
Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku
kalendarzowym jedyną operacją jest
dopisanie odsetek
32. Za działanie banku podjęte w celu odzyskania kwoty
transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania
za każdą dyspozycję
20,00 zł
przez posiadacza rachunku błędnego nr rachunku
bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję
15,00 zł
33. 1. Za przyjęcie dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie
przeznaczenie wkładu na wypadek śmierci
2. Za zmianę dyspozycji
za każdą dyspozycję
10,00 zł
Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i
przeniesienie dyspozycji do innego banku w
związku ze zmianą miejsca zamieszkania
zapisodawcy
34. Za sporządzenie odpisu:
a) wyciągu z rachunku
za każdy dokument
3,00 zł
b) jednego dowodu do wyciągu
Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się
za każdy dokument
1,50 zł
odpowiednio podwyższoną o 50% stawki
podstawowej
35. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i
odwrotnie
za każdą zmianę
10,00 zł
za każdą dyspozycję
5,00 zł
36. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem
* Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 –
krajowe transakcje płatnicze do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których
mowa w ust.3 pkt.1) lit.b, ust.3 pkt.2) lit.b, ust.4 pkt.1) i pkt.2)
** Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
29.
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Rozdział 9
Inne czynności i usługi bankowe
WYSZCZEGÓLNIENIE
CZYNNOŚCI
1.

2.

3.

4.

5.

Opłata za informację zbiorczą
udostępnioną osobie fizycznej będącej
posiadaczem rachunku oraz osobom,
które uzyskały tytuł prawny do spadku po
posiadaczu rachunku, w tym nabywców
spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.
Przesłanie informacji zbiorczej do klienta,
o którym mowa w pkt.1.

Za zamianę krajowych znaków
pieniężnych jednego nominału na inne
nominały
Uwaga: opłaty nie pobiera się od
Klientów posiadających rachunki w BS
Głowaczów
Za zastrzeżenie dokumentu tożsamości :
a) klienta korzystającego z usług BS
Głowaczów,
b) osoby innej, niż wskazanej w pkt a

Wpłata gotówki w kasie:
a)na rachunki bankowe prowadzone
przez BS Głowaczów,
b)na rachunki bankowe prowadzone w
innych bankach niż BS Głowaczów

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

za każdą zbiorczą
informację

15,00 zł

za każdą zbiorczą
informację

od kwoty podlegającej
wymianie

za każde zastrzeżenie

6,20 zł
(koszt listu poleconego
za potwierdzeniem
odbioru wg. Cennika
Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.)

0,5% kwoty
podlegającej wymianie

bez opłat
12,30 zł
(10 zł+ 23% VAT)

od każdej wpłaty

bez opłat

od każdej wpłaty

0,5% od wpłacanej
kwoty nie mniej niż
3,50zł
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