Załącznik
do Uchwały Nr 44/A/Z/2015
Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego
w Ustrzykach Dolnych
z dnia 27 marca 2015 r.

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS
dla klientów indywidualnych

Marzec, 2015 r.
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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1. Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w BBS pobierane są
w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie.
2. Opłaty i prowizje za usługi w charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie
posiadacza rachunku prowadzonego w BBS mogą być pobierane okresowo w terminach
uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub
ich anulowaniu z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności.
4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba, że zawarte
umowy stanowią inaczej.
5. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych
oraz ich pobierania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument
wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na dowodzie.
6. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarządu Banku BBS 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 z interesem Banku BBS.
7. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
a) wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych,
b) wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki ROR,
c) wpłat na cele społeczno – użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki
prowadzi BBS.
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Rozdział I
RACHUNKI BANKOWE
I. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w złotych
Rodzaj usługi

Stawka

1. Otwarcie rachunku ROR

Bez opłat

2. Prowadzenie rachunku ROR - miesięcznie

3,00 zł

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek ROR
Wypłaty gotówkowe z ROR

Bez opłat

4. Przekazanie środków z rachunku ROR :
- na rachunek prowadzony w BBS (zgodnie z dyspozycją)
- przelew zewnętrzny

1,50 zł
2, 00 zł

5. Likwidacja rachunku ROR

Bez opłat

6. Za przeniesienie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego z
innego banku

Bez opłat

7. Za dokonywanie wypłat czeków z obcych banków (wzajemna
obsługa)
(nie dotyczy wypłat czeków z Banków Zrzeszonych w Banku
Polskiej Spółdzielczości)
8. Za wydanie blankietów ROR i rozrachunkowych zgodnie z zakupem

Nie więcej niż 0,5 %
maksymalnej kwoty
operacji i nie mniej niż
2,50 zł
0,50 zł

II. Rachunek lokaty terminowej w złotych
Rodzaj usługi

Stawka

1. Otwarcie rachunku lokaty

Bez opłat

2. Prowadzenie rachunku lokaty

Bez opłat

3. Wpłaty na rachunek lokaty

Bez opłat

4. Wydanie książeczki na życzenie klienta

2,00 zł

5. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek
prowadzony w BBS (zgodnie z dyspozycją)

Bez opłat

6. Likwidacja lokaty terminowej

Bez opłat
1,5 promila

7. Likwidacja lokaty terminowej przed upływem terminu
zadeklarowania
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(od kwoty likwidowanej lokaty
nie więcej niż wysokość
przysługujących odsetek z ilość
dni od ostatniego okresu lokaty)

III.Wkłady obiegowe A'vista

Rodzaj usługi

Stawka

1. Otwarcie rachunku A'vista

Bez opłat

2. Prowadzenie rachunku A'vista

Bez opłat

3. Wpłaty na książeczkę obiegową A'vista

Bez opłat

4. Wypłaty z książeczki obiegowej A'vista

Bez opłat

5. Wydanie książeczki obiegowej A'vista

5,00 zł

6. Wykonywanie zlecenia dopisywanie kwoty w książeczce
oszczędnościowej na podstawie polecenia przelewu z rachunku
bankowego, wpływy do zarachowania na rachunku
oszczędnościowym

1,20 zł

7. Likwidacja książeczki A'vista

Bez opłat

IV. Rachunki Systematycznego oszczędzania
Nie pobiera się żadnych opłat za otwarcie, prowadzenie i obsługę rachunku systematycznego
oszczędzania.
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Rozdział II
KARTY BANKOWE
I.

Karty płatnicze Visa Classic Debetowe,
PayPass

Visa PayWave, Master Card debetowa

Stawka obowiązująca
podstawowa
minimalna

Rodzaj usługi
1. Wydanie nowej karty płatniczej
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza
w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu
informatycznego Banku lub przesłania wniosku do BBS

Bez opłat

2. Wznowienie karty płatniczej

Bez opłat

Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza
w pierwszym dniu ważności karty wznowionej

3. Wydanie duplikatu karty płatniczej

5,00 zł

Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza
w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty płatniczej
od każdej karty płatniczej
wydanej do rachunku
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od
następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej
Użytkownika

5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci IT-CARD

–
2,50 zł

Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza
z datą dokonania zmiany

3,00 zł

6. Nieuzasadniona reklamacja – po jej rozpatrzeniu

40,00 zł

7. Rozpatrzenie zasadnej reklamacji

Bez opłat

8. Zastrzeżenie karty

Bez opłat

9. Wypłata gotówki w bankomatach BS

Bez opłat

10. Wypłata gotówki w bankomatach BS należących
do zrzeszenia BPS S.A.

11. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku
w kraju
Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza
z datą dokonania transakcji

12. Wypłata gotówki w bankomatach Euronet
Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza
z datą dokonania transakcji

13. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku
za granicą
Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza
z datą dokonania transakcji
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Bez opłat

4,00 zł

4,00 zł

2,00%

12,00 zł

14. Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju
Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza
z datą dokonania transakcji

15. Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą
Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza
z datą dokonania transakcji

5,00 zł

2,00%

16. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych
w kraju

Bez opłat

17. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych
za granicą

Bez opłat

18. Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego
w bankomacie
19. Zestawienie transakcji generowane w cyklu
rozliczeniowym (miesięcznie)

2,00 zł
Bez opłat

20. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie
Posiadacza rachunku na okres przez niego wskazany
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu
wygenerowania zestawienia

21. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu
autoryzacyjnego
Uwaga: opłata pobierana w dniu wygenerowania
zestawienia

22. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika
23. Za zmianę danych (poza zmianą limitu
autoryzacyjnego)
Uwaga: opłata pobierana w dniu przesyłania informacji
do BBS o zmianie danych Użytkownika, Posiadacza
rachunku

24. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie
karty
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3,00 zł

3,00 zł

8,00 zł

3,00 zł

1.000,00 zł

12,00 zł

Rozdział III
INDYWIDUALNY RACHUNEK INTERNETOWY
Rodzaj usługi

Stawka

1. Otwarcie rachunku i spisanie umowy

Bez opłat

2.Prowadzenie rachunku internetowego-miesięcznie

Bez opłat

3. Za wydanie Pendrive'a (jednorazowo)

18,00 zł

4. Przelew elektroniczny

0,50 zł

5. SMS potwierdzający wykonanie zlecenia

0,30 zł

6. SMS – kod jednorazowy

0,20 zł

Rozdział IV
WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW
BANKOWYCH
Rodzaj usługi

Stawka

1. Wydanie zaświadczeń o stanie oszczędności

10,00 zł

2. Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej
- umorzenie utraconej książeczki
- przepisanie książeczki w związku z przeniesieniem praw - cesja

6,00 zł
10,00 zł
50,00 zł

3. Ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki bądź
numeru książeczki

5,00 zł

4. Dokonanie jednorazowych i stałych zleceń z książeczki
oszczędnościowej na wskazany rachunek (od 1 zlecenia)

1,50 zł

5. Za przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku:
- zapisu na wypadek śmierci
- odwołanie i zmiana dyspozycji

15,00 zł
10,00 zł

6. Za dokonywanie telefonicznego potwierdzenia stanu oszczędności
przy wypłatach wyższych, przekraczających ustaloną wysokość
wypłat dziennych z obcych rachunków
7. Przyjęcie pełnomocnictwa w sprawie: udzielenia, odwołania lub
zmiany

5,00 zł
Bez opłat

8. Polecenie zapłaty

2,00 zł

9. Usługa SMS

2,00 zł

10. Telefoniczna usługa na hasło

2,00 zł
Zarząd
Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego
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