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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie opłat i prowizji bankowych dla Klientów Instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Jaworze” zwanej
dalej Taryfą dotyczy zasad pobierania opłat i prowizji bankowych.

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w
kasie.
2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach
uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej.
4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności
(z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego).
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument
wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.
7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.
8. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
- wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce,
- wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku
dochodowym,
- operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy,
- wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności.
9. 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.
10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych
ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy w Jaworze z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje
i opłaty określone w Taryfie.
11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy
wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej.
13. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie
od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku.
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CZĘŚĆ I – OPŁATY I PROWIZJE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Rozdział I RACHUNKI
I.
Lp.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
3.

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE
Rodzaj usług (czynności)
Otwarcie rachunku:
bieżącego
pomocniczego
Prowadzenie rachunku 1
bieżącego
pierwsze 12 miesięcy od daty założenia dla rachunków założonych
do 26.02.2021 r.
dla pozostałych rachunków
pomocniczego 1
pierwsze 12 miesięcy dla rachunków założonych do 26.02.2021 r.
dla pozostałych rachunków
dodatkowego rachunku Vat na wniosek Posiadacza rachunku
Wpłaty gotówkowe

Tryb pobierania

Przedsiębiorstwa
i spółki prawa
handlowego

Przedsiębiorcy
Indywidualni

Rolnicy
Indywidualni

Podmioty
Niekomercyjne/
Wspólnoty
Mieszkaniowe

jednorazowo
jednorazowo

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

miesięcznie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

miesięcznie

20 zł

20 zł

12 zł

15 zł

miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie

0 zł
20 zł
50 zł

0 zł
20 zł
50 zł

0 zł
12 zł
50 zł

0 zł
15 zł
50 zł

3.1

wpłata własna gotówki w kasie Banku

od kwoty wpłaty

0,5%, min. 5 zł

0,5%, min. 5 zł

0,3%,min. 5 zł
max. 300 zł

0,4%, min.5 zł
max. 300 zł

3.2

od kwoty wpłaty

0,5%, min. 6 zł

0,5%, min. 6 zł

0,5%, min. 6 zł

0,5%, min. 6 zł

od kwoty wpłaty

nd.

nd.

nd.

0,20% min. 3 zł

od kwoty wpłaty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

4.

wpłata gotówkowa przez osoby trzecie w kasie Banku
wpłaty czynszów na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych
prowadzone w Banku
we wpłatomacie Banku BS Jawor, Grupy BPS, SGB, sieci Planet
Cash
Wypłata gotówkowa 2

4.1

własna w kasie Banku

od kwoty wypłaty

0,5%, min.5 zł

0,5%, min.5 zł

0,3%,min.5 zł
max. 300 zł

0,5%,min.5 zł

od kwoty wypłaty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

od kwoty wypłaty

3%, min. 8 zł

3%, min. 8 zł

3%, min. 8 zł

3%, min. 8 zł

3.3
3.4

4.2
4.3

1
2

w bankomatach BS Jawor, Grupy BPS, SGB, we wskazanych
bankomatach Planet Cash (aktualny wykaz bankomatów znajduje
się na stronie www.bs-jawor.pl)
w innych bankomatach w kraju

W miesiącu otwarcia rachunku, bez względu na dzień zawarcia umowy, prowizję pobiera się jak za pełny miesiąc.
Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty.
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4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

4.12
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
7.
7.1
8.
8.1
8.2
9.
10.
10.1
10.2
10.3
3
4

w bankomatach za granicą (w tym transakcje transgraniczne przy
użyciu karty debetowej dla transakcji gotówkowych w ramach EOG
w walucie Euro)
w bankomatach za granicą (w tym transakcje transgraniczne przy
użyciu karty debetowej dla transakcji gotówkowych w walucie
innej niż EURO oraz poza EOG)
w punktach akceptujących kartę w kraju
w punktach akceptujących kartę za granicą
awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
w placówkach Poczty Polskiej
w usłudze cash back

od kwoty wypłaty

3%, min. 10 zł

3%, min. 10 zł

3%, min. 10 zł

3%, min. 10 zł

od kwoty wypłaty

3%, min. 15 zł

3%, min. 15 zł

3%, min. 15 zł

3%, min. 15 zł

3%, min. 10 zł
3% min. 10 zł
1.000 zł
3%, min. 8 zł
3 zł
0,70% od kwoty
wypłaty
przekraczającej 30
tys. zł. min. 100 zł
0,70% od kwoty
wypłaty
przekraczającej 30
tys. zł. min. 100 zł

3%, min. 10 zł
3%, min. 10 zł
1.000 zł
3%, min. 8 zł
3 zł
0,70% od kwoty
wypłaty
przekraczającej 30
tys. zł. min. 100 zł
0,70% od kwoty
wypłaty
przekraczającej 30
tys. zł. min. 100 zł

3%, min. 10 zł
3%, min. 10 zł
1.000 zł
3%, min. 8 zł
3 zł
0,70% od kwoty
wypłaty
przekraczającej 30
tys. zł. min. 100 zł
0,70% od kwoty
wypłaty
przekraczającej 30
tys. zł. min. 100 zł

6,50 zł

6,50 zł

6,50 zł

10 zł

10 zł

10 zł

35 zł

35 zł

35 zł

1,50 zł

1 zł

1 zł

7 zł

7 zł

7 zł

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł
10 zł
0,30%, min. 25 zł
max. 200 zł

30 zł
10 zł
0,30%, min. 25 zł
max. 200 zł

30 zł
10zł
0,30%, min. 25 zł
max. 200 zł

25 zł
0 zł
25 zł

25 zł
0 zł
25 zł

25 zł
0 zł
25 zł

od kwoty wypłaty
od kwoty wypłaty
nd.
od kwoty wypłaty
od transakcji

3%, min. 10 zł
3%, min. 10 zł
1.000 zł
3%, min. 8 zł
3 zł
0,70% od kwoty
Wyplata gotówki bez awizowania w kwocie przekraczającej 30 tys.
wypłaty
złotych
jednorazowo
przekraczającej 30
- prowizja pobierana od kwoty powyżej 30 tys. zł.,
tys. zł. min. 100 zł
0,70% od kwoty
Nieodebrana w terminie, awizowana zgodnie z pkt 8. kwota gotówki
wypłaty
jednorazowo
przekraczająca 30 tys. zł
przekraczającej 30
tys. zł. min. 100 zł
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego i zewnętrznego w PLN złożonego w placówce Banku:
standardowego
od transakcji
6,50 zł
natychmiastowego Express Elixir
od transakcji
10 zł
- jednorazowy przelew realizowany jest do kwoty 5.000 zł
w systemie SORBNET (przelewy wysokokwotowe)
od transakcji
35 zł
Realizacja dyspozycji przelewu w PLN w bankowości internetowej/mobilnej:
standardowego
od transakcji
1,50 zł
natychmiastowego (Express Elixir realizowany jest do kwoty
od transakcji
7 zł
5.000,00 zł )
Realizacja polecenia przelewu zagranicznego TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG3 4:
składanego w placówce Banku
od transakcji
30 zł
Realizacja polecenie przelewu SEPA w placówce Banku:
do banków krajowych
od transakcji
30 zł
do banków zagranicznych
od transakcji
10 zł
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków
od transakcji
0,30%, min. 25 zł
krajowych) składane w placówce Banku
max. 200 zł
Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:
z banków krajowych
od transakcji
25 zł
3
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR
od transakcji
0 zł
z banków zagranicznych w ramach EOG3 w walucie innej niż EURO
od transakcji
25 zł

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określonych w pkt 11 w przypadku opcji kosztowej „OUR”- tj. gdy całkowity koszt ponosi Zleceniodawca
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10.4
11.

z banków zagranicznych spoza EOG3
Dodatkowe opłaty za przelewy

11.1

Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta

11.2
11.3
11.4
11.5
12.
12.1
12.1.1
12.1.2
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.2
12.2.3

Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ postępowanie
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5
Zmiana, korekta, odwołanie zrealizowanego polecenia przelewu,
wykonane na zlecenie Klienta
Opłata za przewalutowanie (opłata pobierana od transakcji
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku)
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z „góry”
od poleceń wypłaty
Zlecenia stałe
Przyjęcie, modyfikacja, odwołanie składane:
w placówce Banku
systemie bankowości internetowej
Realizacja zlecenia stałego przez:
placówkę Banku na rachunek prowadzony w BS Jawor
placówkę Banku na rachunek w innym banku krajowym
system bankowości internetowej na rachunek prowadzony w BS
Jawor
system bankowości internetowej na rachunek w innym banku
krajowym

od transakcji

25 zł

25 zł

25 zł

25 zł

od transakcji

0,15%, min. 20 zł
max. 100 zł
150 zł + koszty
Banków trzecich
150 zł + koszty
Banków trzecich

0,15%, min. 20 zł
max. 100 zł
150 zł + koszty
Banków trzecich
150 zł + koszty
Banków trzecich

0,15%, min. 20 zł
max. 100 zł
150 zł + koszty
Banków trzecich
150 zł + koszty
Banków trzecich

0,15%, min. 20 zł
max. 100 zł
150 zł + koszty
Banków trzecich
150 zł + koszty
Banków trzecich

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

od transakcji
od transakcji

7 zł
0 zł

7 zł
0 zł

7 zł
0 zł

7 zł
0 zł

od transakcji
od transakcji

2 zł
5 zł

2 zł
5 zł

2 zł
5 zł

2 zł
5 zł

od transakcji

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

od transakcji

1,5 zł

1,5 zł

1,5 zł

1,5 zł

od transakcji
od transakcji
od transakcji
od transakcji

Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

13.
13.1
13.2
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

3
5

Polecenie zapłaty
Przyjęcie, aktualizacja i odwołanie polecenia zapłaty z rachunku
dłużnika
Realizacja z rachunku dłużnika
Wyciąg z konta bankowego:
miesięczny ,odbierany w jednostkach organizacyjnych Banku
Spółdzielczego w Jaworze lub wysłany raz w miesiącu listem
zwykłym
wysyłany listem zwykłym lub poleconym częściej niż raz w
miesiącu
sporządzany na koniec dnia w placówce Banku na wniosek Klienta
po każdej zmianie salda
miesięczny, wysyłany na życzenie Klienta poza granicę kraju
sporządzenie duplikatu wyciągu na wniosek posiadacza rachunku

od transakcji

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

od transakcji

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

nie dotyczy

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

za przesyłkę

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

miesięcznie

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

za każdy wyciąg
za wyciąg

15 zł
30 zł

15 zł
30 zł

15 zł
30 zł

15 zł
30 zł

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku
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15.

sporządzenie kopii dokumentu księgowego/ potwierdzenie
za dokument
realizacji przelewu na życzenie Klienta (drukowane pod wyciąg)
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku:

15.1

za każdy miesiąc roku bieżącego,

za każdy miesiąc

15.2

za każdy miesiąc
za każdy dokument

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

za każdy dzień

8 zł

8 zł

8 zł

8 zł

za jeden blankiet

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

od każdego czeku
od każdego czeku

10 zł
15 zł

10 zł
15 zł

10 zł
15 zł

10 zł
15 zł

jednorazowo

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

za każdą zmianę

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

za każde wezwanie

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

21.

za każdy miesiąc roku poprzedniego,
za odpis, kserokopię potwierdzenia za zgodność z oryginałem
przelewu, wyciągu lub innego dokumentu na wniosek Klienta
za poszukiwanie dokumentów bez wskazania przez Klienta daty i
kwoty
Czeki krajowe
Wydanie blankietów czeków gotówkowych lub rozrachunkowych
posiadaczom rachunku płatniczego
Potwierdzenie czeku rozrachunkowego
Przyjęcie czeku rozrachunkowego do inkasa
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków/ zastrzeżenie czeków
(wysokość opłaty pobierana jest bez względu na ilość utraconych
czeków)
Zmiana karty wzorów podpisów
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu
powstania niedopuszczalnego debetu w rachunku bieżącym lub
pomocniczym z powodu zaległych prowizji i opłat bankowych
Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa do rachunku:

10 zł max. 70 zł za
cały rok
20 zł

21.1

w dniu otwarcia rachunku

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

21.2

od następnego dnia po dacie otwarcia rachunku

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

21.3

dla innego Banku lub innej instytucji finansowej

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

0,70%, min. 50 zł
max. 200 zł

0,70%, min. 50 zł
max. 200 zł

0,70%, min. 50 zł
max 200 zł

0,70%, min. 50 zł
max 200 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

14.6

16.
17.
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
19.
20.

22.
23.
24.
24.1
24.1.1
24.1.2

za każde
pełnomocnictwo
za każde
pełnomocnictwo
za każde
pełnomocnictwo

Poszukiwanie rachunków bankowych na nazwisko jednej osoby,
jednorazowo
zlecone przez składającego zapytanie
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc
jednorazowo
takiego tytułu, prowizja od przekazywanej kwoty
Blokada środków na rachunku
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych za każdą zawartą umowę:
za każdą zawartą
z Bankiem
umowę jednorazowo
za każdą zawartą
z innymi bankami lub instytucjami
umowę
jednorazowo
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10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł max. 70 zł za
cały rok
20 zł

10 zł max. 70 zł za
cały rok
20 zł

10 zł max. 70 zł za
cały rok
20 zł

24.2
25.
25.1
26.
27.
28.
29.

29.1

29.2
29.3
29.4
30.
31.

Pisemne potwierdzenie wykonania blokady wystawione na
wniosek Klienta
Usługa telefonicznego udzielania informacji o wysokości salda na
rachunku z podaniem hasła
Przyjęcie lub zmiana hasła dotyczącego udzielania telefonicznych
informacji o saldzie na rachunku płatniczym
Sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomatach
umożliwiających taką usługę
Dokonanie zmiany danych posiadacza rachunku
Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia
sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia
Wydanie na wniosek Klienta:
Opinii o współpracy z Klientem zawierającej informacje:
- o obsłudze rachunków bankowych;
- o obsłudze kredytów;
- o wysokości obrotów na rachunkach bankowych;
- o zajęciach na rachunkach bankowych
- inne, zgodnie z wnioskiem Klienta
Kserokopii umowy lub załącznika
Zaświadczenia o posiadanych rachunkach
Inne rodzaje dokumentów lub zaświadczeń zgodnie z wnioskiem
Klienta
Wykonywanie czynności bankowych na życzenie Klienta poza
placówką Banku
Rozpatrzenie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków
cenowych

jednorazowo

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

miesięcznie

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

jednorazowo

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

od transakcji

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

za każdą dyspozycję

50 zł

50 zł

50 zł

-

za dokument

300 zł

300 zł

300 zł

300 zł

za dokument
za dokument

30 zł
30 zł

30 zł
30 zł

30 zł
30 zł

30 zł
30 zł

za dokument

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

jednorazowo

70 zł

70 zł

70 zł

70 zł

jednorazowo

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

Rozdział II BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Lp.

Rodzaj usług (czynności) dla wszystkich typów rachunku

I.

USŁUGA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ EBANKNET/APLIKACJA MOBILNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aktywacja usługi eBankNet i nadanie identyfikatora/aktywacja Aplikacji mobilnej
Abonament miesięczny za korzystanie z systemu
Odblokowanie do systemu eBankNet
Wysłanie nowego hasła do logowania
Wysłanie smsKodu (kod autoryzacyjny)
Autoryzacja w aplikacji mobilnej
Blokada dostępu do eBankNet
Dodanie nowego rachunku do obsługi internetowej
Zablokowanie rachunków lub użytkownika na wniosek klienta

II.

USŁUGA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ECORPONET

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

jednorazowo

0 zł
0 zł
0 zł
0,15 zł
0,15 zł
0 zł
0 zł
10 zł
30 zł

miesięcznie
jednorazowo
za sms
za sms
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo, za każdy dodany rachunek
jednorazowo
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aktywacja usługi eCorpoNet
Opłata jednorazowa za loginy dostępowe
Abonament miesięczny za korzystanie z systemu
Opłata za dodanie loginu dla nowego Użytkownika w trakcie trwania umowy
Opłata za dodanie nowego rachunku do usługi
Blokada dostępu do eCorpoNet
Odblokowanie dostępu do eCorpoNet
Wysłanie nowego hasła do logowania
Wysłanie smsKodu (kod autoryzacyjny)
Zmiana uprawnień
Wydanie dodatkowego czytnika kart (dwa czytniki wydawane są bezpłatnie)
Dyspozycja zablokowania/odblokowania dostępu/usunięcia użytkownika/

III.

USŁUGA POWIADAMIANIA SMS KONTAKT

1.
2.
3.
4.
5.

Pierwsza aktywacja usługi
Abonament miesięczny
Dyspozycja blokady usługi
Ponowna aktywacja usługi, zmiana lub odwołanie dyspozycji
Opłata za SMS-a z informacją o zmianie salda
Uwaga: Informacja przesyłana jest tylko dla zmian w saldzie przekraczających kwotę 20,00 zł.

6.

IV.
1.
2.
3.

jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
za sms
za sms
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

0 zł
50 zł
8 zł
15 zł
15 zł
0 zł
0 zł
0,15 zł
0 zł
30 zł
110
30 zł

jednorazowo
miesięcznie
od dyspozycji
od dyspozycji

0 zł
5 zł
0 zł
5 zł

za każdego SMS-a

0,35 zł

nie dotyczy

0 zł

Opłata za wysyłanie smsKOdu lub hasła aktywacyjnego

USŁUGA IDENTYFIKACJI PRZYCHODZĄCYCH PŁATNOŚCI MASOWYCH

(IPPM)6

OD DNIA 07.02.2019

Udostępnienie usługi IPPM
Prowadzenie rachunku IPPM
Opłata za korzystanie z usługi IPPM

jednorazowo
miesięcznie
miesięcznie

200 zł
0 zł
Uzgadniana indywidulanie min. 100 zł

Tryb pobierania
jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie
za wznowienie
za duplikat
od transakcji

Stawka obowiązująca
0 zł
15 zł
0 zł /8 zł7
15 zł
20 zł
0 zł

jednorazowo

5 zł

Rozdział III KARTY BANKOWE
I.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS
Rodzaj usług (czynności)
Wydanie pierwszej karty do rachunku
Wznowienie pierwszej karty do każdego rachunku bieżącego/pomocniczego
Użytkowanie karty – opłata od każdej posiadanej karty do rachunku
Wydanie i wznowienie karty drugiej i kolejnej
Wydanie duplikatu karty8
Transakcje bezgotówkowe
Opłaty od transakcje gotówkowych zawarte są w roz. I pkt.4 Rachunki
Zmiana danych użytkownika karty

6

Opłata za korzystanie z usługi IPPM jest negocjowana indywidualnie z klientem przed podpisaniem umowy. Kwota opłaty uzależniona jest od spodziewanej liczby przekazów, które będą księgowane
na rachunku Klienta w każdym miesiącu.
7 Opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia transakcji bezgotówkowych na kwotę 1.000 zł
8 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie banku.

9

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty
Sprawdzenie salda w bankomacie świadczącym taką usługę
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty na wniosek Klienta
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
Zastrzeżenie karty
Zmiana limitów na karcie w placówce banku

jednorazowo
jednorazowo
od transakcji
od dyspozycji
od dyspozycji
za każdą dyspozycję
od zmiany

1.000 zł
1.000 zł
1 zł
10 zł
10 zł
0 zł
10 zł

Rozdział IV KREDYTY ZŁOTOWE
I.

KREDYTY INWESTYCYJNE I OBROTOWE

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb Pobierania

Stawka obowiązująca

jednorazowo od kwoty kredytu

0,15% min. 150 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku:
1.

- kredyt obrotowy, inwestycyjny, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt w rachunku
kredytowym, kredyt pomostowy, kredyt preferencyjny
UWAGA: Prowizja pobierana jest nie później niż w dniu uruchomienia środków

2.
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

Kredyty dla rolników indywidualnych:
Kredyt „Dobra Ziemia”:
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu do kwoty 500.000,- zł
jednorazowo
3,50 %
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu powyżej kwoty 500.000,-zł
jednorazowo
2,50 %
Kredyt „Dobry Plon”:
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu
jednorazowo
4,50 %
Kredyt „Udane Żniwa”:
jednorazowo
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu
2,50 %
Kredyt „Szybka Inwestycja AGRO”:
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu do kwoty 500.000,- zł
jednorazowo
3,50%
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu powyżej kwoty500.000,-zł
jednorazowo
2,50 %
Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych na działalność rolniczą, działy specjalne produkcji rolnej oraz na zakup gruntów rolnych jako wkład do spółdzielni produkcyjnej:
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu do kwoty 500.000,- zł
jednorazowo
2,30%
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu powyżej kwoty500.000,-zł
jednorazowo
1,30%
Kredyt inwestycyjny „Unia Biznes”, kredyt z dotacją:
- prowizja od uruchomionej kwoty kredytu
jednorazowo
3,00 %
Kredyty Pomostowe i kredyty inwestycyjne z dopłatami środków UE (w tym kredyty przedpomostowe udzielone przed zawarciem umowy na dofinansowanie) :
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu udzielonego do dnia 30.06.2015 r.
jednorazowo
1,50 %
UWAGA: prowizja bazowa od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości od 200.000,- zł ulega pomniejszeniu o
0,50 punktu procentowego

h)

i)

Kredyt Gruntowy na Plus
- w rachunku kredytowym – prowizja od uruchomionej kwoty kredytu
- w rachunku bieżącym – prowizja od uruchomionej kwoty kredytu
Kredyt na działalność rolniczą i działy specjalne produkcji rolnej w rachunku bieżącym i kredytowym:
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu do kwoty 500.000,- zł
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu powyżej kwoty 500.000,-zł
10

jednorazowo
jednorazowo

3,50 %
3,50 %

jednorazowo
jednorazowo

2,50 %
1,50 %

3.
a)
b)

c)
4.
5.
a)

b)
6.
a)
b)

Kredyty na działalność gospodarczą:
Kredyt „Obracaj z BS”
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu
Kredyt na działalność gospodarczą:
- w rachunku kredytowym -prowizja od kwoty uruchomionego kredytu
- w rachunku bieżącym – prowizja od kwoty uruchomionego kredytu
Kredyt inwestycyjny „INWEST”:
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu do kwoty 500.000,- zł
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu powyżej kwoty 500.000,-zł

Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych:
- prowizja od kwoty uruchomionego kredytu
Prowizja od uruchomionego kwoty kredytu do 1-go roku spłaty:
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu do kwoty 300.000,- zł
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu od kwoty 301.000,-zł do 600.000,- zł
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu od kwoty 601.000,-zł
Prowizja od uruchomionego kwoty kredytu powyżej 1-go roku spłaty
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu do kwoty 300.000,- zł
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu od kwoty 301.000,-zł do 600.000,- zł
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu od kwoty 601.000,-zł
w rachunku bieżącym, pozostałe kredyty obrotowe i inwestycyjene1
w rachunku bieżącym, obrotowego nieodnawialnego, inwestycyjnego dla jednostek
samorządu terytorialnego9
UWAGA: Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w
harmonogramie spłat kredytu od kwoty równej wysokości bieżącej raty kapitałowej . Nie dotyczy kredytu w
rachunku bieżącym.

II.

KREDYTY PREFERENCYJNE

3.
a)
b)
c)

9

jednorazowo
jednorazowo

4,50 %
4,50 %

jednorazowo
jednorazowo

3,50 %
2,50 %

jednorazowo

2,50 %, min. 500 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

1,25%
0,95%
0,50%

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

1,50%
1,15%
0,80%

miesięcznie

0,10%

miesięcznie

0,05%

Prowizja za gotowość finansową, tj. od niewykorzystanej kwoty kredytu:

7.

2.

4,00 %

Kredyt dla jednostek samorządu terytorialnego:

Prowizja rekompensacyjna – spłata całości lub części kredytu przed terminem:

1.

jednorazowo

Prowizja za udzielenie Kredytu z pomocą ARiMR – pomoc krajowa 2015-2020. od kwoty
kredytu
Prowizja za udzielenie Kredytu preferencyjnego z pomocą ARiMR w ramach linii KO od
kwoty kredytu
Kredyty preferencyjne ARiMR udzielone do dnia 31.12.2014r.
prowizja od uruchomionej kwoty kredytu
opłata za zmianę na wniosek kredytobiorcy warunków umowy kredytu od kwoty
należności objętej zmianą warunków
opłata za zmianę na wniosek kredytobiorcy zabezpieczenia od kwoty należności objętej
zmianą warunków

powyżej roku – 1%

jednorazowo

1,85 %

jednorazowo

0,25%

jednorazowo

1,00 %

jednorazowo

0,05% min. 20 zł

jednorazowo

0,05% min. 20 zł

Naliczana codziennie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu oraz płatna z dołu w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego
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do roku – 1,5 %

jednorazowo od kwoty wcześniejszej
spłaty

d)
e)

f)

opłata za przejęcie długu
prowizja za zaangażowanie kredytowe
- kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania – pobierana raz w roku. Naliczana od kwoty
zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się
prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu
prowizja za administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania:
- miesięcznie – prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca
kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej)
- kwartalnie – prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału
kalendarzowego i płatna w terminie spłat raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej)

III.

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH

1.
2.

Prowizja za administrowanie kredytem dla umów zawartych od 01.12.2019r.
Prowizja za administrowanie kredytem dla umów zawartych do 30.11.2019r.
Prowizja za zwiększenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym, bez wydłużania terminu
spłaty
Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w
terminach określonych w umowie kredytowej, dokumentów niezbędnych do
prawidłowego monitorowania jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz dokumentów
związanych z zabezpieczeniem.
Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji przed wydaniem decyzji
kredytowej
Przeprowadzenie inspekcji (nie dotyczy inspekcji przed udzieleniem kredytu
zgodnie z pkt.5) za każdą wizytę:
kredyty preferencyjne i inne gdzie inspekcja jest wymagana przepisami prawa lub
regulacjami instytucji udzielającej wsparcia
kredyty rolnicze
pozostałe kredyty
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku kredytowego opinii i zaświadczeń bankowych o
posiadanych kredytach, za każdy dokument
Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego
poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika)
Pismo wypowiadające umowę o kredyt lub pożyczkę
Sporządzenie zaświadczenia o wykreślenie hipoteki (zwykłej, kaucyjnej, łącznej)
Za wydanie zaświadczenia o udzieleniu kredytobiorcy kredytu celem wpisania do
hipoteki w oparciu o oświadczenie
Wydanie zgody klientowi na przejęcie przez nowego właściciela nieruchomości
zadłużenia zabezpieczonego hipotecznie
Wydanie decyzji o uchyleniu – wstrzymaniu egzekucji

3.

4.

5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
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jednorazowo

2,00 % od kwoty długu min.100 zł

jednorazowo

1,00 % min. 200 zł

jednorazowo

0,08 %

jednorazowo

0,25 %

miesięcznie
miesięcznie

3 zł
2 zł
Zgodnie ze stawką prowizji za
uruchomienie danego rodzaju produktu

jednorazowo

jednorazowo

60 zł

nie dotyczy

0 zł

nie dotyczy

0 zł

jednorazowo
jednorazowo

100 zł
150 zł

jednorazowo

200 zł

jednorazowo

70 zł

za każdy dokument
za każdy wysłany monit

60 zł

jednorazowo
jednorazowo

10 zł+ koszty przesyłki
50 zł

jednorazowo

40 zł

za każdą zgodę
od każdej decyzji

40 zł

150 zł
100 zł

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt,
dokonywanych na wniosek klienta, wymagających aneksu do umowy
Wydanie promesy udzielenia kredytu .

płatna jednorazowo od każdego aneksu

jednorazowo

0,50% min. 200 zł

jednorazowo

100 zł

za każdą czynność
za każdy dokument

100 zł
50,00 zł

od kwoty gwarancji lub poręczenia

1%

jednorazowo
od kwoty kredytu pozostałej do spłaty

50 zł
1% min.250 zł

za dokument

50 zł

od kwoty ugody
od koty długu

1% nie mniej niż 300 zł
0,50 % nie mniej niż 300 zł

Uwaga: Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z kredytu, w przypadku udzielenia kredytu
prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu

Opłata za administrowanie zabezpieczeniem hipotecznym ustanowionym do udzielonego
kredytu, pobierana raz do roku w okresie monitoringu
Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta
Wydanie Kredytobiorcy zezwolenia na zwolnienie zastawu rejestrowego
Prowizja za udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń bankowych - za każdy rok
rozpoczynający okres ważności gwarancji lub poręczenia
Rozpatrzenie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków cenowych
Zwolnienie całości lub części zabezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytowej
Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela odpisu (kserokopii) Umowy o
kredyt
Za zawarcie ugody bankowej (restrukturyzacja zadłużenia)
Za przejęcie i przystąpienie do długu

200 zł

Rozdział V GWARANCJE
I.
L.p.
1.
1).
a).
b).
2).
a).
b).

c).

GWARANCJE BGK
Rodzaj usług (czynności)
Tryb Pobierania
Udzielenie Gwarancji de minimis (PLD-KFG) przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Dla kredytu odnawialnego
dla gwarancji udzielonych w terminie do 31 grudnia 2020 r.
dla gwarancji udzielonych po 31 grudnia 2020 r.
Dla kredytu nieodnawialnego
za pierwszy okres roczny dla gwarancji udzielonych w terminie do 31 grudnia 2020 r.
od kwoty udzielonej gwarancji,
za pierwszy okres roczny gwarancji z wyjątkiem o którym mowa pk. 2 lit. a).
- obrotowego
od kwoty udzielonej gwarancji,
- inwestycyjnego
od kwoty udzielonej gwarancji,
za kolejny okres roczny gwarancji – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji
od kwoty gwarancji aktualnej w
- obrotowego
następnym dniu po upływie poprzedniego
rocznego okresu gwarancji
od kwoty gwarancji aktualnej w
- inwestycyjnego
następnym dniu po upływie poprzedniego
rocznego okresu gwarancji

Stawka obowiązująca

0,00%
0,50%
0,00%
0,50%
0,50%

0,50%

0,50%

Uwaga: Jeśli okres gwarancji - dla naliczenia opłaty prowizyjnej - jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania gwarancji, w wysokości 1/12 opłaty rocznej wyliczonej zgodnie ze
stawką

2.

Udzielenie Gwarancji w ramach programu COSME przez Bank Gospodarstwa Krajowego
13

1)

dla kredytu odnawialnego

2).

dla kredytu nieodnawialnego:
za pierwszy okres roczny gwarancji

a)
b)

od kwoty udzielonej gwarancji limitu
kredytu;
od kwoty udzielonej gwarancji,
od kwoty gwarancji aktualnej w
następnym dniu po upływie poprzedniego
rocznego okresu gwarancji.

za kolejny okres roczny gwarancji

1,00%

1,00%
1,00%

Uwaga: Jeśli okres gwarancji - dla naliczenia opłaty prowizyjnej - jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania gwarancji, w wysokości 1/12 opłaty rocznej wyliczonej zgodnie ze
stawką

CZĘŚĆ II – POZOSTAŁE USŁUGI
Rozdział I POZOSTAŁE CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
I.
Lp.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.
5.

CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
Rodzaj usług (czynności)
Wpłaty gotówkowe obce przekazywane na rachunki prowadzone w Banku
dla klientów indywidualnych
dla klientów instytucjonalnych
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Gmina Paszowice,
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach
Gminna Spółka Wodna „Strzegom”
Wpłaty czynszów na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych
Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki prowadzone w innych Bankach:
Pozostałe
ZUS, KRUS, KAS (US, Izba Celna)
Gminy i miasta Strzegom – za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi Bank Spółdzielczy w
Jaworze zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego
Za wymianę gotówki
Wypłata gotówki za pomocą karty płatniczej w kasie Banku
UWAGA: Limit pojedynczej transakcji wynosi 1.000 zł

II.

PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM**

Lp.

Rodzaj usług (czynności)
Opłata „Non-STOP – pobierana w sytuacji gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia
wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze
IBAN

1.

Tryb pobierania

stawka

od kwoty wpłaty
od kwoty wpłaty
od kwoty wpłaty
od kwoty wpłaty
od kwoty wpłaty
od kwoty wpłaty

3,50 zł
0,50% min. 6 zł
1,50 zł
0 zł
0,4 % min. 1 zł
0,2 % min. 3 zł

od kwoty wpłaty
od kwoty wpłaty
od kwoty wpłaty

0,5 % min 7 zł
0,5 % min 10 zł
0,50 % min. 2,80 zł

od każdej wpłaty

wg porozumienia

od kwoty transakcji

1 % min. 10 zł

od każdej transakcji

5 zł

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

od każdego polecenia

30 zł

od każdego polecenia

100 zł

UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 3).

2.
2.1
2.1.1

Realizacja poleceń wypłaty w trybie ekspresowym:
w EUR, USD i GBP:
- z datą waluty „dziś”
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2.1.2
2.2
3.
4.

- z datą waluty „jutro”
w PLN, wyłącznie z datą waluty „jutro”.
Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty.

III.

INNE OPŁATY I PROWIZJE

1.
2.

Za portfel i klucz do skarbca nocnego
Za przyjęcie na zlecenie klienta depozytu (klucze) – miesięcznie
Za przyjęcie na zlecenie klienta depozytu, książeczki oszczędnościowej, papiery wartościowe –
miesięcznie
Wydanie na wniosek Klienta kopii dokumentu wpłaty gotówkowej
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o
usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w np. art.
105a ust. 4 Prawa bankowego lub upływem okresu dostawczego np. art. 6 ustawy o ochronie informacji
niejawnych)
Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości
Odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości

3.
4.
5.
6.
7.

od każdego polecenia
od każdego polecenia
od każdego polecenia
od każdego polecenia

80 zł
80 zł
80 zł + koszty banków trzecich
80 zł

miesięcznie
od depozytu

50 zł
20 zł

od depozytu

10 zł

od dokumentu

30 zł

jednorazowo

Stawka za standardową pojedynczą
korektę danych wg obowiązującego
cennika BIK S.A. + 50 zł

jednorazowo
jednorazowo

50 zł
50 zł

CZĘŚĆ III – PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU
PRODUKTY WYCOFANE
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

stawka

I.

USŁUGA KLIENT MASOWY DO DNIA 06.02.2019

1.
2.
3.

Aktywacja usługi „Masowy Klient”
Abonament miesięczny
Za pojedynczą operację bezgotówkową

II.

OPŁATY I PROWIZJE DLA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH ARIMR UDZIELONYCH DO DNIA 31.12.2014R.

1.
2.
3.
4.

Prowizja od przyznanej kwoty kredytu.
Opłata za zmianę na wniosek kredytobiorcy warunków umowy kredytu od kwoty należności objętych zmianą warunków.
Opłata za zamianę na wniosek kredytobiorcy zabezpieczenia od kwoty należności objętej zmianą warunków.
Oplata za przejęcie długu.
Prowizja za zaangażowanie kredytowe.
- dotyczy kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania – pobierana raz w roku. Naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31
grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.
Prowizja za administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania:
- pobierana miesięcznie – prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego i płatna w terminie
spłat raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej).
- pobierana kwartalnie – prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego i płatna w terminie
spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lun kapitałowej).

5.

6.

bez opłat
bez opłat
0,25 zł

CZĘŚĆ IV – INFORMACJE DODATKOWE
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1,00%
0,05% min. 20,00 zł.
0,05% min. 20,00 zł
2,00% kwoty długu min. 100,00 zł.
1,00%, min. 200,00 zł

0,08%
0,25%

I.

ZWOLNIENIA Z PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

1.

Zwalnia się z pobierania prowizji i opłat:
a) Przyjęcie do depozytu weksla na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez BS Jawor,
b) Przyjęcie depozytu złożone w BS w związku z zabezpieczeniem udzielonych przez BS Jawor kredytów,
c) Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego z tytułu przekazania 1% podatku.

II.

WYJAŚNIENIA DODATKOWE

**Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Polecenie przelewu SEPA jest to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu
przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze
jednolitego obszaru płatności w euro ( SEPA).
Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku n a rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium
Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające
następujące warunki:
1) Waluta transakcji EUR;
2) Kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00;
3) Dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku
(BICcode), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
4) występuje opcja kosztowa„ SHA”.
Polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty
pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
Opłaty wyrażone w USD przeliczane i pobierane będą w PLN na podstawie bankowej noty memoriałowej wystawionej przez Bank BPS S.A .Departament Operacji Bankowych –
Wydział Bankowości Elektronicznej we Wrocławiu.
Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Jaworze
(podpisy na oryginale)
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