Załącznik do Uchwały 4/68/18
Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach.
z dnia 03.10.2018r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE
ROZDZIAŁ I
Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych
L.p.
Opłaty i prowizje wg rodzajów
Stawka
1 Otwarcie rachunku bankowego.
 Minimalna wpłata przy otwarciu rachunku
bankowego dla podmiotów gospodarczych.

bez opłat
50,00 zł

2

Otwarcie kolejnego rachunku bankowego lub rachunku
pomocniczego, w tym rachunku VAT

bez opłat

3

Otwarcie rachunku bankowego dla rolników w związku
z dopłatami obszarowymi.
 Minimalna wpłata przy otwarciu rachunku
bankowego dla rolników w związku z dopłatami
obszarowymi.

bez opłat

4

5

6

Prowadzenie rachunku bankowego dla Klientów
instytucjonalnych:
a) Oprocentowanego w wysokości 0,05%
b) oprocentowanego w wysokości 0,01%
c) nieoprocentowanego
d) podstawowego dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego
e) pomocniczego dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego
Prowadzenie rachunku bankowego dla rolników
związanego z dopłatami obszarowymi: obroty strony
winien.
 Rachunki związane z opłatami obszarowymi.
Wyciągi z rachunków - po każdej zmianie salda.

0,00 zł

0,35% obrotów strony winien
40,00 zł
41,00 zł
40,00 zł
warunki oprocentowania i prowizje
ustalane indywidualnie
0,40%
nie mniej niż 12,00 zł
nieoprocentowane
bez opłat

Wyciąg bankowy JPK_WB dla organu podatkowego na
płycie CD

20,00 zł

Przelew w systemie Elixir (dotyczy obrotu
7 bezgotówkowego).
 Z wyłączeniem przelewów dotyczących składek na
ZUS i podatków do Urzędów Skarbowych i Izb
Celnych.
8 Przelew ELIXIR dokonywany w systemie bankowości
elektronicznej.
9 Przelew dokonywany w systemie SORBNET.

2,50 zł
3,00 zł
1,50 zł
wg kosztów BPS + 5,00 zł

10 Prowizje od wpłat na rachunki bieżące podmiotów
gospodarczych posiadających rachunek w BS Konopiska

1

0,06 % kwoty nie mniej niż 2,50 zł
11 Prowizje od wypłat z rachunków bieżących podmiotów
gospodarczych zamawiane przez Klienta:
a) powyżej 20.000,00 zł zamawiane do godziny 1200
b) powyżej 20.000,00 zł zamawiane po godzinie
1200
12 Wykorzystanie środków z wpłat bieżących na realizację
dyspozycji klienta w formie przelewu „ELIXIR” , w
systemie eCorpoNet, eBankNet, na rachunek do innego
banku krajowego na każde rozpoczęte 100.000,- zł z
wyłączeniem wykorzystania środków wpłat bieżących za
zapłatę ZUS i podatków.
Za wpłaty bieżące nie uznaje się wpływu środków z
tytułu umowy między klientem a Bankiem
Spółdzielczym np. z tytułu udzielonego kredytu,
zapadłych lokat.

0,065%
0,10%
10,00 zł

13 Przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS
Konopiska z wyłączeniem zakładanych lokat.
14 Za wydanie potwierdzenia przelewu.

1,00 zł

15 Za poszukiwanie środków przekazu przychodzącego z
zagranicy.
16 Za sporządzanie odpisu wyciągu bankowego

20,00 zł

17 Za sporządzanie odpisu jednego dowodu do wyciągu.
18 Za sporządzanie odpisu obrotów na jednym rachunku.

19 Prowizja za likwidację rachunku bankowego:
a) gotówkowo
b) bezgotówkowo
c) likwidacja przed upływem 6 miesięcy od
założenia
20 Za wydanie czeku do rachunków bieżących.

5,00 zł

10,00 zł
+VAT (2,30 zł)
5,00 zł + VAT (1,15 zł)
5,00 zł + VAT (1,15 zł)
za każde rozpoczęte 10 pozycji,
nie więcej niż 25,00 zł + VAT
(5,75 zł)
5,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
1,00 zł

21 Zgłoszenie o utracie czeków, blankietów czekowych.

50,00 zł

22 Kompensata zadłużenia/likwidacja salda debetowego.

1,00 zł
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23 Opłata za realizację tytułu egzekucyjnego
Uwaga!
a) Bank za każde przekazanie wyegzekwowanych
środków pobiera dodatkowo opłatę zgodną z
Rozdziałem I pkt 7
b) Opłata jest pobierana po zakończeniu
czynności egzekucyjnych przez Bank
Zasada opisana w ppkt b) dotyczy także sytuacji, w
której przed zakończeniem realizacji tytułu
egzekucyjnego wpływa do Banku kolejne zajęcie. Opłata
jest pobierana oddzielnie od każdego tytułu
egzekucyjnego.
24 Przyjęcie i wysłanie listy inkasowej.
25 Wysyłanie SMS w systemie JSMS Banking.
26 Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta Banku:
o posiadaniu rachunku bieżącego i wysokości obrotów
na rachunku, wysokości salda na rachunku, o operacjach
na rachunku
a) za rok bieżący
b) za rok bieżący i poprzednie lata lub tylko za
poprzednie lata.
Zwolnione z opłat są:
- operacje dotyczące dopisania odsetek
- zaświadczenia wydawane na żądanie prokuratury
lub sądu.
27 Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu po dniu
jej złożenia.
28 Potwierdzenie czeku.

0,1%
wyegzekwowanych
środków
min. 10,00 zł
max. 200,00 zł

35,00 zł
0,10 zł
za każdy SMS
25,00 zł +VAT (5,75 zł)
30,00 zł +Vat ( 6,90 zł)

2,00 zł
10,00 zł

29 Zlecenie stałe z rachunków bieżących.

1,00 zł

30 Polecenie zapłaty z rachunków bieżących.

1,00 zł

31 Wydanie kopii:
a) Umowy rachunku
b) Karty wzorów podpisu

10,00 zł+ VAT (2,30 zł)
10,00 zł + VAT (2,30zł )

32 Blokada środków na rachunku na rzecz innych
podmiotów.

10,00 zł

33 Niepodjęcie zamówionej
gotówki
w terminie
uzgodnionym z Bankiem .
34 Sporządzenie aneksu do umowy rachunku.
35 Za zmianę pełnomocników i umocowanie nowych
pełnomocników.
36 Zmiana karty wzorów podpisu.

0,05%
20,00 zł
2,00 zł
15,00 zł
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37 Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty.

1,00 zł

38 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku klienta (dłużnika).

5,00 zł

39 Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku dla innego
Banku.

50,00 zł
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Lp.
1

ROZDZIAŁ II
Prowadzenie rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych
Opłaty i prowizje wg rodzajów
Stawka
Otwarcie
rachunku
oszczędnościowo
rozliczeniowego.

bez opłat

Prowizja za prowadzenie rachunku oszczędnościowo
– rozliczeniowego pobierana jest co miesiąc z góry do
7 dnia roboczego każdego miesiąca, a przy założeniu
ROR za następny miesiąc po wpływie środków.
 Prowadzenie rachunku zgodnie z Regulaminem
promocji „Wygodne konto dla Klientów ZUS” do
dnia 31.10.2019r.
Przelew w systemie Elixir (dotyczy obrotu
bezgotówkowego).
- przelewy dotyczące składek na ZUS i podatków do
Urzędów Skarbowych i Izb Celnych.

4,50 zł

4

Przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS
Konopiska z wyłączeniem zakładanych lokat.

1,00 zł

5

Przelew w systemie SORBNET - za każdy przelew.

6

Zlecenie stałe z ROR.

1,00 zł

7

Polecenie zapłaty z ROR.

1,00 zł

8

Wyciągi z rachunków
a) wyciąg miesięczny – sporządzanie i wysyłanie
b) wyciąg po każdej zmianie salda w danym
miesiącu

2

3

9

Wysyłanie wyciągów określonych w pkt 8 ppkt b
pocztą.

10
11

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu po
dniu jej złożenia.
Potwierdzenie czeku.

12

Wypłata czeku ROR poza bankiem.

13

Za sporządzanie odpisu wyciągu bankowego.

14

Za sporządzanie odpisu jednego dowodu do wyciągu.

1,00 zł
2,50 zł
3,00 zł

wg kosztów BPS + 5,00 zł

bez opłat
1,00 zł
za każdy wyciąg
nie więcej niż 10,00 zł
3,50 zł
2,00 zł
10.00 zł
wg obciążenia BPS
10,00 zł + VAT (2,30 zł)
5,00 zł+ VAT (1,15 zł)

5

15

Za sporządzanie odpisu obrotów na jednym rachunku.

16

Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta Banku:
o posiadaniu rachunku bieżącego i wysokości
obrotów na rachunku, wysokości salda na rachunku,
o operacjach na rachunku
a) za rok bieżący
b) za rok bieżący i poprzednie lata lub tylko za
poprzednie lata
Zwolnione z opłat są:
- operacje dotyczące dopisania odsetek
- zaświadczenia wydawane na żądanie prokuratury
lub sądu oraz Urzędu Pracy.
Zaświadczenie o stanie oszczędności.

17

18

Prowizja za likwidację rachunku bankowego:
a) gotówkowo,
b) bezgotówkowo,
c) likwidacja przed upływem 6 miesięcy od
założenia,

19

Za wydanie czeku do rachunków ROR.

20

Zgłoszenie o utracie czeków, blankietów czekowych,
książeczek oszczędnościowych.

21

Opłata za realizację tytułu egzekucyjnego
Uwaga!
a) Bank
za
każde
przekazanie
wyegzekwowanych
środków
pobiera
dodatkowo opłatę zgodną z Rozdziałem II pkt
3
b) Opłata jest pobierana po zakończeniu
czynności egzekucyjnych przez Bank
Zasada opisana w ppkt b) dotyczy także sytuacji, w
której przed zakończeniem realizacji tytułu
egzekucyjnego wpływa do Banku kolejne zajęcie.
Opłata jest pobierana oddzielnie od każdego tytułu
egzekucyjnego.

22
23

Przyjęcie i wysłanie listy inkasowej.
Wysyłanie SMS w systemie JSMS Banking.

24

Przeniesienie rachunku do innego Banku.

25

Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty.

5,00 zł+ VAT (1,15 zł)
za każde rozpoczęte 10 pozycji,
nie więcej niż 25,00 zł + VAT
(5,75 zł)
25,00 zł+ VAT ( 5,75 zł)
30,00 zł + VAT (6,90 zł)

10,00 zł

5,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
1,00 zł
50,00 zł

2,50 zł

0,2%
wyegzekwowanych
środków
min. 10,00 zł
max. 200,00 zł

35,00 zł
0,10 zł
za każdy SMS
20,00 zł
1,00 zł
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26

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku klienta (dłużnika).

5,00 zł

27

Niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie
uzgodnionym z Bankiem (dotyczy kwot powyżej
20.000,00 zł) .

0,05%

28

Blokada środków na rachunku na rzecz innych
podmiotów.

10,00 zł

29

Sporządzenie aneksu do umowy.

10,00 zł

30

Za zmianę pełnomocnika i umocowanie nowych.

31

Zmiana karty wzorów podpisu.

10,00 zł

32

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i
odwrotnie.

10,00 zł

33

Prowizja za wypłatę środków z ROR z tytułu
kredytów/pożyczek przekazanych z innych Banków.

0,5%
nie mniej niż 20 zł

34

Przesłanie
do
ZUS
dyspozycji
posiadacza
przekazywania świadczenia ZUS na Wygodne Konto
ROR w Banku
a) w formie elektronicznej
b) w formie papierowej pocztą
zgodnie z Regulaminem promocji „Wygodne konto
dla Klientów ZUS” do dnia 31.10.2019r.
Dodatkowe Ubezpieczenie Assistance za miesiąc
a) przez pierwsze 12 miesięcy ochrony
ubezpieczeniowej
b) od 13-go miesiąca ochrony ubezpieczeniowej
zgodnie z Regulaminem promocji „Wygodne konto
dla Klientów ZUS” do dnia 31.10.2019r.

35

3,00 zł

0,00 zł
wg kosztów rzeczywistych

0,00 zł
0,60 zł

7

ROZDZIAŁ III
Prowadzenie rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych oszczędnościowych
Lp.
Opłaty i prowizje wg rodzajów
Stawka
1 Wydanie druku książeczki oszczędnościowej
2,00 zł
a’vista.
2

3
4

Prowadzenie rachunków rad rodziców, kas
zapomogowo-pożyczkowych oraz innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej obroty strony winien
- przelew w systemie Elixir (dotyczy obrotu
bezgotówkowego)
- przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w
BS Konopiska z wyłączeniem zakładania lokat
Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności.
Obsługa
książeczek
terminowych
oszczędnościowych oraz książeczek a vista:
a) wystawienie nowej zamiast utraconej
b) za przyjęcie zgłoszenia i umorzenie
książeczki utraconej
c) przepisanie książeczki w związku z
przelewem praw/cesja.

5

Za zmianę pełnomocników i umocowanie nowych
pełnomocników.

6

Odwołanie zgłoszenia o utracie książeczki
oszczędnościowej a’vista.

7

Za przyjęcie dyspozycji posiadacza oszczędności
na wypadek śmierci:
a) przyjęcie
b) zmiana/odwołanie

8

9

0,35%

2,50 zł
1,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
3,00 zł
10,00 zł

30,00 zł
30,00 zł

Za likwidację gotówkową lokaty terminowej
oszczędnościowej i książeczki terminowej
oszczędnościowej, książeczki a ’vista.

5,00 zł

W przypadku mniejszego salda na rachunku niż
wysokość określonej prowizji
Realizacja wpłat i wypłat z książeczek obiegowych
poza bankiem.

do wysokości salda

10 Realizacja przelewów z książeczki
oszczędnościowej.

wg obciążenia BPS
2,50 zł
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ROZDZIAŁ IV
Prowadzenie rozliczeń pieniężnych
L.p.
Opłaty i prowizje wg rodzajów
1 Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych
bankach
a) Konopiska
 do kwoty 1.000,00 zł
 z wyłączeniem wpłat dotyczących ZUS i
podatków do Urzędów Skarbowych i Izb Celnych
 powyżej kwoty 1.000,00 zł
b) Częstochowa
 do kwoty 1.000,00 zł
 z wyłączeniem wpłat dotyczących ZUS i
podatków do Urzędów Skarbowych i Izb Celnych
 powyżej kwoty 1.000,00 zł
c) Blachownia
 do kwoty 1.000,00 zł
 z wyłączeniem wpłat dotyczących ZUS i
podatków do Urzędów Skarbowych i Izb Celnych
 powyżej kwoty 1.000,00 zł
2

Przelew w systemie SORBNET.

3

Wpłata na rzecz Orange Polska S.A - wszystkie placówki
Banku

Stawka

2,00 zł
4,50 zł
0,5%
nie więcej niż 1.000,00 zł
2,00 zł
4,50 zł
0,5%
nie więcej niż 1.000,00 zł
2,50 zł
4,50 zł
0,5%
nie więcej niż 1.000,00 zł
wg kosztów BPS + 5,00 zł
1,70 zł
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ROZDZIAŁ V
Udzielanie kredytów, pożyczek i poręczeń.
Lp.
Opłaty i prowizje wg rodzajów
Stawka
1. Prowizja od udzielonego kredytu
0,25% - 9% kwoty kredytu nie mniej
niż 20,00 zł
a) Od udzielonego kredytu preferencyjnego z
dopłatami ARiMR

1% kwoty kredytu
nie mniej niż 20,00 zł

b) Opłata od zaangażowania kredytowego(dot.
kredytów preferencyjnych z dopłatami
ARiMR) naliczana od kwoty zaangażowania
na dzień 31 grudnia każdego roku, płatna do
15 lutego kolejnego roku.*
 Nie pobiera się prowizji w roku, w którym
nastąpiło uruchomienie kredytu
 *termin płatności może zostać rozłożony na raty

0,5%
nie mniej niż 200,00 zł

płatne w ciągu danego roku.

c) Prowizja
za
przedłużenie
kredytu
odnawialnego dla posiadaczy ROR .
2

1,35%

Prowizja od udzielonego poręczenia lub gwarancji
oraz od zablokowania środków na rachunku wynosi:
a) do 90 dni
3,50% kwoty w stosunku rocznym za
okres udzielonej gwarancji,
poręczenia lub blokady środków z
chwilą uruchomienia lub za każdy rok
z góry nie mniej niż 100,00 zł
b) do 210 dni
3,00 % kwoty w stosunku rocznym za
okres udzielonej gwarancji,
poręczenia lub blokady środków z
chwilą uruchomienia lub za każdy rok
z góry nie mniej niż 100,00 zł
c) pow. 210 dni
2,00% kwoty w stosunku rocznym za
okres udzielonej gwarancji,
poręczenia lub blokady środków z
chwilą uruchomienia lub za każdy rok
z góry nie mniej niż 100,00 zł

3
4

Prowizja za rozpatrzenie zlecenia udzielenia
gwarancji
Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy
kredytowej
a) dotyczącej zmiany terminu płatności kredytu
b) za zmianę zabezpieczenia /materialnego/

0,1% kwoty gwarancji,
nie mniej niż 20 zł

0,20% - 3%
0,20% - 3%
nie mniej niż 50,00 zł
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c) za zwolnienie części zabezpieczenia
materialnego.

0,20% - 3%
nie mniej niż 50,00 zł

5

Za wydanie zaświadczenia o braku zadłużenia lub
jego posiadania.

30,00 zł + VAT (6,90 zł)

6

Za wydanie opinii bankowej o posiadanym kredycie
i jego obsłudze.

50,00 zł + VAT (11,50 zł)

7

Za wydanie zaświadczenia o wysokości dokonanych
spłat kredytu lub odsetek za 1 rok kalendarzowy.

25,00 zł + VAT(5,75 zł)

8

Za wysłanie upomnienia o opóźnieniu w spłacie
kredytu.

10,00 zł

a) Telefoniczne upomnienie kredytobiorcy
związane z nieterminową spłatą kredytu
(zaległość między 5-7 dni).

10,00 zł

b) Wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy
związany z nieterminową spłatą kredytu.

50,00 zł

Opłata za rozpatrzenie wniosku przy udzieleniu
kredytu konsumenckiego:
a) w ROR
b) konsumenckiego
c) mieszkaniowego
 do 50.000,00 zł
 powyżej 50.000,00 zł
d) pozostałych
kredytów
związanych
z
działalnością gospodarczą:
 kwota kredytu do 20.000,00 zł
 kwota kredytu powyżej 20.000,00 zł.
e) pozostałych
kredytów
związanych
z
działalnością gospodarczą dla klientów nie
posiadających rachunku w naszym Banku.
10 Opłata za organizację konsorcjum.
11 Prowizja za wydanie promesy kredytowej,
poręczenia i gwarancji.
a) do 50.000,00 zł
b) od 50.000,00 zł do 100.000,00 zł
c) od 100.000,00 zł do 200.000,00 zł
d) powyżej 200.000,00 zł
9

12 Zapytanie do centralnego Biura Adresowego.
13 Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego.

10,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
0,1% wnioskowanego kredytu
0,2% nie mniej niż 50 zł
0,1% - 1% wnioskowanego kredytu
100,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
45,00 zł
35,00 zł
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14 Opłata za wydanie pisemnego wyjaśnienia
dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności
kredytowej.
15 Opłata za wydanie zaświadczenia w zakresie oceny
zdolności kredytowej na wniosek Klienta bez
podejmowania decyzji kredytowej, m. in. w celu
spełnienia warunków formalnych umożliwiających
przystąpienie Przedsiębiorcy do przetargu .
16 Opłata za administrowanie kredytem na działalność
gospodarczą i działalność rolniczą płatna do
ostatniego dnia każdego miesiąca.
a) do kwoty 100.000 zł
b) powyżej 100.000 zł kwoty

50,00 zł + VAT (11,50 zł)

0,02%
nie mniej niż 50,00 zł kwoty
określonej w zaświadczeniu +VAT
(11,50 zł)

5,00 zł
10,00 zł

17 Opłata za wyjazd związany z przeprowadzeniem
kontroli terenowej.

100,00 zł

18 Opłata za sporządzenie umowy ugody na wniosek
Klienta.

0,5%
nie mniej niż 20,00 zł
nie więcej niż 100,00zł
50,00 zł

19 Uruchomienie kredytu na rachunek w innym Banku.
20 Za czynności związane z zabezpieczeniem kredytu
(dotyczy rejestrowego zastawu sądowego).
21 Wydanie duplikatu harmonogramu spłat kredytu:
a) dla Klienta indywidualnego
b) dla Klienta instytucjonalnego
22 Wydanie Klientowi odpisu (potwierdzonego za
zgodność)
a) umowy o kredyt
b) umowy o kredyt wraz z załącznikami

zgodnie z ustawą

5,00 zł+ VAT (1,15 zł)
10,00 zł + VAT (2,30 zł)

15,00 zł + VAT (3,45 zł)
20,00 zł + VAT ( 4,60 zł)

23 Sporządzenie historii kredytu na wniosek klienta
Banku (czynność wykonywana na rzecz klientów,
którym Bank udzielił kredytu).

20 zł + Vat (4,60 zł)

24 Zgłoszenie weksla stanowiącego zabezpieczenie
kredytu do egzekucji.

25,00 zł
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ROZDZIAŁ VI
Inne czynności
Lp.
Opłaty i prowizje wg rodzajów
1 Za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednych
wartości nominalnych na inne dla klientów nie
posiadających rachunku w naszym Banku.
Opłaty nie pobiera się przy pojedynczych sztukach
banknotów.

Stawka
1%
nie mniej niż 5 zł
nie więcej niż 25 zł

2

Za portfel i klucz do skarbca nocnego – opłata
miesięczna.

5,00 zł

3

Za inne nie przewidziane w taryfie czynności bank
może pobrać opłatę, której wysokość jest ustalana
z klientem.
Przyjęcie pełnomocnictwa na rzecz innych
podmiotów.

nie mniej niż 50,00 zł

5

Za dokonanie czynności związanych z inkasem
weksli.

30,00 zł

6

Zgłoszenie o utracie dokumentów tożsamości
dokonane przez osobę nie będącą Klientem Banku
i dokonanie wpisu do bazy dokumentów
zastrzeżonych:
a) przyjęcie
b) odwołanie
Zwolnieni z opłat są Klienci BS w Konopiskach.

4

35,00 zł +Vat (8,05 zł)
25,00 zł + Vat (5,75 zł)

7

Za
sporządzenie
odpisu
potwierdzeniem za zgodność.

z

10,00 zł + VAT (2,30 zł)

8

Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych
Klienta innego Banku:
a) w rozmowie telefonicznej
b) przy użyciu faksu

10,00 zł
15,00 zł

Ustalenie salda konta osobistego Klienta innego
Banku:
a) w rozmowie telefonicznej
b) przy użyciu faksu

10,00 zł
15,00 zł

9

dokumentów

20,00 zł
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