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ROZDZIAŁ I

Prowadzenie rachunków bankowych – instytucjonalnych

3

L.p.
Opłaty i prowizje wg rodzajów
1 Otwarcie rachunku bankowego.
 Minimalna wpłata przy otwarciu rachunku
bankowego dla podmiotów gospodarczych.

Stawka
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

Prowadzenie rachunku bankowego dla Klientów
instytucjonalnych – prowizja pobierana miesięcznie:
a) opłata miesięczna
b) opłata miesięczna
c) pomocniczy na potrzeby przedsiębiorcy w celu
wydawania kart debetowych business tylko dla
pracowników
d) rachunki JST

5

Prowadzenie rachunku bankowego dla rolników
związanego z dopłatami obszarowymi: obroty strony
winien.


6

0,00 zł
0,35% obrotów strony winien
40,00 zł
bez opłat

warunki oprocentowania i prowizje
ustalane indywidualnie
0,40%
nie mniej niż 12,00 zł

Rachunki związane z opłatami obszarowymi.

nieoprocentowane

Wyciągi z rachunków - po każdej zmianie salda.

bez opłat

Wyciąg bankowy JPK_WB dla organu podatkowego na
płycie CD

7

0,00 zł

20,00 zł

Przelew w systemie Elixir (dotyczy obrotu
bezgotówkowego).

3,00 zł



5,00 zł

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.
10 Prowizje od wpłat na rachunki bieżące podmiotów

1,50 zł
wg kosztów BPS + 15,00 zł
0,20 % kwoty nie mniej niż 10,00 zł
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gospodarczych posiadających rachunek w BS Konopiska
10a. Wpłata bilonu (powyżej 50 szt.)

2 % kwoty (dot. PI, RI, PS)

11 Prowizje od wypłat z rachunków bieżących podmiotów
gospodarczych

0,2 % nie mniej niż 10,00 zł

12 Przeksięgowanie środków z konta firmowego lub
rolniczego na ROR a następnie wypłata kasowa
13 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.

0,2 % nie mniej niż 10,00 zł
10,00 zł

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

2,00 zł

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

20,00 zł
10,00 zł + VAT

18 Za sporządzanie odpisu jednego dowodu do wyciągu.

10,00 zł + VAT

19 Za sporządzanie odpisu obrotów na jednym rachunku.

10,00 zł + VAT
za każde rozpoczęte 10 pozycji,
nie więcej niż 50,00 zł + VAT

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

5,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
2,00 zł

22 Zgłoszenie o utracie czeków, blankietów czekowych.

50,00 zł

23 Kompensata zadłużenia/likwidacja salda debetowego.

1,00 zł

24 Prowizja za wpłatę środków z rachunków bieżących z
tytułu wpływu kredytów/pożyczek przekazanych z
innych Banków i instytucji finansowych.

1% nie mniej niż 100,00 zł
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25 Prowizja za przyjęcie przelewu przed datą realizacji

26

5,00 zł

1. Opłata za realizację tytułu egzekucyjnego
pobierana jest przez Bank następująco:
50,00 zł

a) jednorazowa realizacja (jednorazowo)
b) częściowa
realizacja
wyegzekwowaną kwotę)

(za

każdą

27 Przyjęcie i wysłanie listy inkasowej.

35,00 zł
0,10 zł
za każdy SMS

28 Wysyłanie SMS w systemie JSMS Banking.
29 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.
30 Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu po dniu
jej złożenia.

40,00 zł + VAT
50,00 zł +VAT

2,00 zł
20,00 zł

31 Potwierdzenie czeku.
32 Zlecenie stałe z rachunków bieżących/ modyfikacja
zlecenia stałego
33 Polecenie zapłaty z rachunków bieżących.
34 Wydanie kopii:
a) Umowy rachunku
b) Karty wzorów podpisu

2,00 zł
2,00 zł
30,00 zł + VAT
30,00 zł + VAT

35 Blokada środków na rachunku na rzecz innych
podmiotów.
36 Niepodjęcie zamówionej
uzgodnionym z Bankiem .

0,5 % min. 15,00 zł max. 100,00 zł

gotówki

37 Sporządzenie aneksu do umowy rachunku.

w

terminie

30,00 zł

0,05%
20,00 zł
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38 Za zmianę pełnomocników i umocowanie nowych
pełnomocników.

10,00 zł

39 Zmiana karty wzorów podpisu.

20,00 zł

40 Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty.

2,00 zł

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

5,00 zł

42 Zwrot kosztów korespondencji (wysyłanie wezwań do
zapłaty/wezwań do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia
umowy)
43 Zachowanie numeru rachunku (NRB) przy zmianie
rodzaju rachunku
44 Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku dla innego
Banku.

10,00 zł
100,00 zł
50,00 zł

45 Sporządzenie potwierdzenia salda na żądanie klienta

50,00 zł + VAT

46 Inne czynności nie przewidziane w tabeli

50,00 zł + VAT
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ROZDZIAŁ II

Prowadzenie rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych

8

Lp.
1

Opłaty i prowizje wg rodzajów
Otwarcie
rachunku
oszczędnościowo
rozliczeniowego.

Stawka
-

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.

2,00 zł

5

Przelew w systemie SORBNET - za każdy przelew.

wg kosztów BPS + 15,00 zł

6

Zlecenie stałe z ROR/ modyfikacja zlecenia stałego.

2,00 zł

7

Polecenie zapłaty z ROR.

2,00 zł

8

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

2

3

1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

bez opłat
1,00 zł
za każdy wyciąg
nie więcej niż 10,00 zł
5,00 zł

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.

10,00 zł + VAT

14

Za sporządzanie odpisu jednego dowodu do wyciągu.

10,00 zł + VAT

15

Za sporządzanie odpisu obrotów na jednym rachunku.

10,00 zł+ VAT
za każde rozpoczęte 10 pozycji,
nie więcej niż 50,00 zł + VAT

2,00 zł
20,00 zł
wg obciążenia BPS

9

16

Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta Banku:
o posiadaniu rachunku ROR 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.

30,00 zł + VAT
35,00 zł + VAT

17

Zaświadczenie o stanie oszczędności.

20,00 zł + VAT

18

Zaświadczenie o posiadanym rachunku z numerem
konta

20,00 zł + VAT

19

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

20

Za wydanie czeku do rachunków ROR.

21

Zgłoszenie o utracie czeków, blankietów czekowych,
książeczek oszczędnościowych.

22

Opłata za realizację tytułu egzekucyjnego pobierana
jest przez Bank następująco:

2,00 zł

(za

50,00 zł

30,00 zł

a) jednorazowa realizacja (jednorazowo)
b) częściowa
realizacja
wyegzekwowaną kwotę)

10,00 zł
10,00 zł
30,00 zł

każdą

0,5 % min. 15,00 zł max. 100,00 zł

23

Przyjęcie i wysłanie listy inkasowej.

24

Wysyłanie SMS w systemie JSMS Banking.

25

Przeniesienie rachunku do innego Banku.

26

Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty.

1,00 zł

27

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

5,00 zł

28

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

0,05%

35,00 zł
0,10 zł
za każdy SMS
50,00 zł
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29

Blokada środków na rachunku na rzecz innych
podmiotów.

50,00 zł

30

Sporządzenie aneksu do umowy.

20,00 zł

31

Za zmianę pełnomocnika i umocowanie nowych.

10,00 zł

32

Zmiana karty wzorów podpisu.

15,00 zł

33

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i
odwrotnie.

20,00 zł

34

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

1%
nie mniej niż 100,00 zł

35

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.
Zwrot kosztów korespondencji (wysyłanie wezwań
do zapłaty/wezwań do zapłaty pod rygorem
wypowiedzenia umowy)
Zachowanie numeru rachunku (NRB) przy zmianie
rodzaju rachunku

36

37

38

0,00 zł
wg kosztów rzeczywistych

0,00 zł
0,60 zł
10,00 zł
50,00 zł
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ROZDZIAŁ III

Prowadzenie rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych
oszczędnościowych

12

Lp.
Opłaty i prowizje wg rodzajów
1 Wydanie druku książeczki oszczędnościowej
a’vista.
2

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

3

Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności.

4

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.

Stawka
5,00 zł

0,35%

3,00 zł
2,00 zł
20,00 zł

10,00 zł
15,00 zł
40,00 zł

5

Za zmianę pełnomocników i umocowanie nowych
pełnomocników.

10,00 zł

6

Odwołanie zgłoszenia o utracie książeczki
oszczędnościowej a’vista.

15,00 zł

7

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

8

9

50,00 zł
30,00 zł

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

10,00 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:
- w obrębie BS Konopiska
- inne Banki

wg obciążenia BPS

2,50 zł
10,00 zł

13

ROZDZIAŁ IV

Prowadzenie rozliczeń pieniężnych

14

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.

Stawka

3,00 zł
6,00 zł
0,5%
nie mniej niż 6,00 zł
nie więcej niż 1.000,00 zł
3,00 zł
6,00 zł
0,5%
nie mniej niż 6,00 zł
nie więcej niż 1.000,00 zł
3,00 zł
6,00 zł
0,5%
nie mniej niż 6,00 zł
nie więcej niż 1.000,00 zł
wg kosztów BPS + 10,00 zł
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ROZDZIAŁ V

Udzielanie kredytów, pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych klienci instytucjonalni

16

Lp.
Opłaty i prowizje wg rodzajów
1 Opłata za rozpatrzenie wnioskuopłata przygotowawcza od kwoty przyznanego
kredytu
2 Prowizja od udzielonego kredytu

Stawka
od 0,50% - 1,00 % nie
mniej niż 200,00 zł

Tryb pobierania
jednorazowo

0,25% - 9% kwoty
kredytu nie mniej
niż 300,00 zł

jednorazowo od
kwoty kredytu

a) Od udzielonego kredytu preferencyjnego z
dopłatami ARiMR

1% kwoty kredytu
nie mniej niż 300,00 zł

jednorazowo od
kwoty kredytu

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

0,75%
nie mniej niż 300,00 zł

rocznie

płatne w ciągu danego roku.

c) opłata za administrowanie kredytem z
dopłatą ARiMR do oprocentowania- opłata
kwartalna pobierana do:
-31.03. każdego roku
-30.06. każdego roku
-30.09. każdego roku
-31.12. każdego roku
Opłatę pobiera się w następujących
wysokościach:
-do kredytów udzielonych do końca 2006r.
-do kredytów udzielonych do końca 2009r.

- do kredytów udzielonych do końca 2014r.

kwartalnie

- 0,25% zadłużenia
kredytowego*
- 0,25% zadłużenia
kredytowego*
nie mniej niż 200,00 zł
- 0,50% zadłużenia
kredytowego*
i
nie
e mniej niż 300,00 zł
(*zadłużenie
kredytowe –
j
kwota kredytu przed
spłatą
raty kredytu w
n
i danym kwartale)
ż
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3

4

Opłata za administrowanie kredytem na
działalność gospodarczą i działalność rolniczą
płatna do ostatniego dnia każdego miesiąca:
1) od Kredytobiorców posiadających rachunek
bieżący w Naszym Banku:
a) do kwoty 100.000 zł
b) powyżej 100.000 zł
2) od Kredytobiorców nieposiadających
rachunku bieżącego w naszym Banku,
niezależnie od wysokości udzielonego
kredytu,
3) opłata od innych kredytów (obrotowe,
inwestycyjne, w rachunku) dla Klientów
posiadających również kredyty
preferencyjne z dopłatami ARiMR:
a) do kwoty 100.000 zł
b) powyżej 100.000 zł
Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy
kredytowej/gwarancji
a) dotyczącej zmiany terminu płatności
kredytu;

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

0,50% - 3,00%
nie mniej niż 300,00 zł

b) podwyższenie/obniżenie kwoty kredytu

0,50% - 3,00%
nie mniej niż 300,00 zł

c) za zmianę zabezpieczenia /materialnego/;

0,50% - 3,00%
nie mniej niż 300,00 zł

d) za zwolnienie części zabezpieczenia
materialnego;

0,50% - 3,00%
nie mniej niż 300,00 zł

e) zmiana postanowień umowy gwarancji.

1,00% - 3,00%
nie mniej niż 300,00 zł
0,50% - 3,00%
nie mniej niż 300,00 zł

f) inne czynności wykonane na wniosek
kredytobiorcy wymagające zmiany
postanowień umowy kredytu/gwarancji
5

miesięcznie/
kwartalnie

Prowizja za
a) rozpatrzenie zlecenia udzielenia
gwarancji/poręczenia/awalu;
b) wystawienie
promesy
gwarancji
poręczenia / awalu

/

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

jednorazowo od
kwoty zadłużenia
pozostającego do
spłaty
jednorazowo od
kwoty
podwyższanej/
obniżanej
jednorazowo od
kwoty zadłużenia
pozostającego do
spłaty
jednorazowo od
kwoty zadłużenia
pozostającego do
spłaty
jednorazowo od
kwoty gwarancji
jednorazowo od
kwoty zadłużenia
pozostającego do
spłaty/ kwoty
gwarancji
jednorazowo od
kwoty gwarancji/
poręczenia/
awalu/
promesy
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6

7

Prowizja za korzystanie z poręczenia lub gwarancji
oraz od zablokowania środków na rachunku
wynosi:
a) do 90 dni

0,90% - 5,00% kwoty w
stosunku rocznym za
okres udzielonej
gwarancji, poręczenia lub
blokady środków z chwilą
uruchomienia lub za
każdy rok z góry nie
mniej niż 200,00 zł

b) do 210 dni

0,90% - 4,00 % kwoty w
stosunku rocznym za
okres udzielonej
gwarancji, poręczenia lub
blokady środków z chwilą
uruchomienia lub za
każdy rok z góry nie
mniej niż 200,00 zł

c) pow. 210 dni

0,90% - 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 200,00 zł

Prowizja za wydanie
poręczenia i gwarancji.
a) do 50.000,00 zł

promesy

kredytowej,

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

8

rocznie

Opłata za organizację konsorcjum.

0,5% nie mniej niż
100,00 zł
0,5% nie mniej niż
250,00 zł
0,5% nie mniej niż
500,00 zł
0,5% nie mniej niż
1000,00 zł
0,1% - 1%
wnioskowanego kredytu
z tego kwota w wysokości
0,1% kwoty
wnioskowanego kredytu
płatna przy złożeniu
wniosku, która po
pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku zostaje zaliczona
do opłaty za organizację
konsorcjum

jednorazowo od
kwoty
przyrzeczonej

jednorazowo od
wnioskowanej
kwoty
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Za wysłanie monitu/ upomnienia o opóźnieniu w
spłacie kredytu.

25,00 zł

za każdy monit

10 Wysyłanie upomnień (monitów) oraz wezwań do
dostarczenia określonych w Umowie kredytowej
dokumentów.
11 Wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy związany
z nieterminową spłatą kredytu.

50,00 zł

za każdy monit

9

100,00 zł za każdą wizytację

12 Za wypowiedzenie umowy kredytu

50,00 zł

13 Zgłoszenie weksla stanowiącego zabezpieczenie
kredytu do egzekucji.

25,00 zł

14 Opłata za sporządzenie umowy ugody na wniosek
Klienta.

0,5%
nie mniej niż 100,00 zł

15 Opłata za przejęcie długu

1%
nie mniej niż 100,00 zł

za każde
wypowiedzenie
za każde
zgłoszenie

16 Za wydanie zaświadczenia o braku zadłużenia lub
jego posiadaniu

80,00 zł + VAT

jednorazowo od
kwoty zadłużenia
pozostającego do
spłaty
jednorazowo od
kwoty zadłużenia
pozostającego do
spłaty
jednorazowo

17 Za wydanie opinii bankowej o posiadanym
kredycie i jego obsłudze

200,00 zł + VAT

jednorazowo

18 Sporządzenie historii kredytu
Kredytobiorcy (za dokument)

wniosek

150,00 zł + VAT

jednorazowo

19 Sporządzenie odpisu dowodów wypłaty/ spłaty/
noty- na wniosek Kredytobiorcy (za każdy
dokument)

10,00 zł + VAT

jednorazowo

20 Wydanie Klientowi odpisu (potwierdzonego za
zgodność) umowy o kredyt lub innych
dokumentów związanych z umową (za każdy
dokument)

50,00 zł + VAT

jednorazowo

21 Wydanie duplikatu harmonogramu spłat kredytu:

50,00 zł + VAT

jednorazowo

na

22 Zaświadczenie o:
1. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia
kredytu na wniosek Kredytobiorcy.
2. Wydanie zaświadczenia o numerze
rachunku na który należy dokonać spłaty
kredytu przez inny Bank (refinansowanie)
23 Zaświadczenie o spłacie kredytu

jednorazowo

200,00 zł + VAT
50,00 zł + VAT
50,00 zł + VAT

jednorazowo
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24 Opłata za wydanie pisemnego wyjaśnienia
dotyczącego dokonanej przez Bank oceny
zdolności kredytowej.
25 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.

200,00 zł + VAT

jednorazowo

0,02% do 1%
nie mniej niż 100,00 zł
kwoty
określonej w
zaświadczeniu +VAT

Jednorazowo od
kwoty
zaangażowania

26 Opłata za wyjazd związany z przeprowadzeniem
kontroli terenowej.

100,00 zł za każdą wizytację

27 Uruchomienie kredytu na rachunek w innym
Banku.

100,00 zł

jednorazowo

28 Wypłata kredytu pow. 50.000,00 zł gotówkowo w
kasie Banku
29 Zapytanie do centralnego Biura Adresowego.

0,2 %

jednorazowo

45,00 zł za każde zapytanie

30 Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego.

35,00 zł za każde zapytanie
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ROZDZIAŁ VI

Udzielanie kredytów, pożyczek klienci indywidualni

22

Lp.
Opłaty i prowizje wg rodzajów
1 Opłata za rozpatrzenie wniosku przy udzieleniu
kredytu:
a) w ROR
b) pozostałych konsumenckich
c) mieszkaniowego i uniwersalnego kredytu
hipotecznego
2 Prowizja od udzielonego kredytu

3

Prowizja za przedłużenie kredytu odnawialnego dla
posiadaczy ROR

4

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy
kredytowej
a) dotyczącej zmiany terminu płatności
kredytu;

Stawka

Tryb pobierania
jednorazowo

15,00 zł
15,00 zł
0,1% kwoty kredytu,
nie mniej niż 200,00 zł
0,25% - 9,00% kwoty
kredytu nie mniej
niż 50,00 zł
1,00% - 3,00%

0,5%- 3,00%
nie mniej niż 50,00 zł

b) podwyższenie/obniżenie kwoty kredytu

0,5% - 3,00%
nie mniej niż 50,00 zł

c) za zmianę zabezpieczenia /materialnego/;

0,5 %- 3,00%
nie mniej niż 50,00 zł

d) za zwolnienie części zabezpieczenia
materialnego;

0,5% - 3,00%
nie mniej niż 50,00 zł

e) inne czynności wykonane na wniosek
kredytobiorcy wymagające zmiany
postanowień umowy kredytu

0,5% - 3,00%
nie mniej niż 50,00 zł

Jednorazowo od
kwoty kredytu
rocznie od kwoty
kredytu

jednorazowo od
kwoty zadłużenia
pozostającego do
spłaty
jednorazowo od
kwoty
podwyższanej/
obniżanej
jednorazowo od
kwoty zadłużenia
pozostającego do
spłaty
jednorazowo od
kwoty zadłużenia
pozostającego do
spłaty
jednorazowo od
kwoty zadłużenia
pozostającego do
spłaty

jednorazowo od
0,5% nie mniej niż
kwoty
przyrzeczonej
200,00 zł

5

Prowizja za wydanie promesy kredytowej

6

Wysyłanie upomnień (monitów) oraz wezwań do
dostarczenia określonych w Umowie kredytowej
dokumentów.

25,00 zł

za każdy monit

7

Wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy związany z
nieterminową spłatą kredytu.

100,00 zł

za każdą wizytację

8

Za wypowiedzenie umowy kredytu

20,00 zł

9

Zgłoszenie weksla stanowiącego zabezpieczenie
kredytu do egzekucji.

25,00 zł

za każde
wypowiedzenie
za każde zgłoszenie
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10 Opłata za przejęcie długu

11 Za wydanie zaświadczenia o braku zadłużenia lub
jego posiadaniu

50,00 zł + VAT

jednorazowo od
kwoty zadłużenia
pozostającego do
spłaty
jednorazowo

12 Za wydanie opinii bankowej o posiadanym kredycie
i jego obsłudze.

100,00 zł + VAT

jednorazowo

wniosek

50,00 zł + VAT

jednorazowo

14 Sporządzenie odpisu dowodów wypłaty/ spłaty/
noty- na wniosek Kredytobiorcy (za każdy
dokument)

5,00 zł + VAT

jednorazowo

13 Sporządzenie historii kredytu
Kredytobiorcy (za dokument)

1%
nie mniej niż 50,00 zł

na

15 Wydanie Klientowi odpisu (potwierdzonego za
zgodność)
a) umowy o kredyt
b) umowy o kredyt wraz z załącznikami
16 Zaświadczenie o:
3. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia
kredytu na wniosek Kredytobiorcy.
4. Wydanie
zaświadczenia
o
numerze
rachunku na który należy dokonać spłaty
kredytu przez inny Bank (refinansowanie)
17 Zaświadczenie o spłacie kredytu

jednorazowo

50,00 zł + VAT
100,00 zł + VAT
jednorazowo

200,00 zł + VAT
50,00 zł + VAT

50,00 zł + VAT

jednorazowo

18 Opłata za wyjazd związany z przeprowadzeniem
kontroli terenowej.

100,00 zł

za każdą wizytację

19 Uruchomienie kredytu na rachunek w innym
Banku.

100,00 zł

jednorazowo

20 Zapytanie do centralnego Biura Adresowego.

45,00 zł

za każde zapytanie

21 Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego.

35,00 zł

za każde zapytanie

24

ROZDZIAŁ VII

Inne czynności

25

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.

10,00 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

50,00 zł

40,00 zł + VAT
30,00 zł + VAT

7

Za
sporządzenie
odpisu
potwierdzeniem za zgodność.

z

20,00 zł + VAT

8

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

15,00 zł
20,00 zł

dokumentów

9

Ustalenie salda konta osobistego Klienta innego
Banku:
a) w rozmowie telefonicznej
b) przy użyciu faksu
10 Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej
osoby, zlecone przez składającego zapytanie.

15,00 zł
20,00 zł
50,00 zł + VAT
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ROZDZIAŁ VIII

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT
Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych
usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.
Nazwa handlowa
PŁATNICZY


rachunku

płatniczego:

PODSTAWOWY

RACHUNEK

Niniejszy dokument przedstawia
informacje o opłatach za korzystanie z
reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem. Celem dokumentu jest
pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w
Banku Spółdzielczym w Konopiskach i innych bankach.
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USŁUGI

OPŁATY I PROWIZJE

OGÓLNE USŁUGI POWIĄZANE Z RACHUNKIEM
1.Kredyt w rachunku płatniczym

Bank nie posiada takiej usługi.

2.Polecenie przelewu -pakiet 5
przelewów krajowych w miesiącu, w
tym realizacja zlecenia stałego w
placówce
Od 6 przelewu:
w placówce Banku
w bankowości internetowej:
-przelew krajowy
-przelew wewnętrzny

0,00 zł
3,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

3.Poleceniu przelewu SEPA

wg kosztów BPS +

10,50 zł

4. Polecenie przelewu wewnętrznego

w placówce Banku
w bankowości internetowej

2,00 zł
1,00 zł

5.Polecenie przelewu w walucie obcej

tylko z rachunku
wg kosztów BPS+

10,50zł

6.Polecenie zapłaty
7.Powiadomienie SMS
8.Prowadzenie rachunku płatniczego
9.Sporządzenie zestawienie transakcji
płatniczych (na wniosek Klienta)

10.Pakiet 5 wypłat na terenie Polski
kartą debetową wydaną
do Podstawowego
Rachunku Płatniczego z innych
bankomatów niż bankomaty Grupy
BPS oraz terminalach POS zgodnie z
zawartymi umowami1)
Od 6 wypłaty z bankomatu:
Wypłata w innych obcych bankomatach
w kraju oraz terminalach POS nie
wymienionych w umowach2)

za zlecenie (realizacja)

2,00zł

odmowa
5,00zł
za każdy SMS
0,20zł
(opłata pobierana zbiorczo miesięcznie)
miesięcznie
0,00 zł
za każdy miesiąc roku bieżącego
(na wniosek Posiadacza rachunku)
22,50 zł +VAT
za każdy miesiąc roku poprzedniego
(na wniosek Posiadacza rachunku)
30,00 zł +VAT
(od transakcji)
0,00 zł

3,5% min. 7 zł
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Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych

0,00 zł

11.Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych

3,00 % min 10,00 zł

12. Wydanie karty płatniczej
( karty debetowej)

0,00 zł

13. Obsługa karty debetowej

0,00 zł

14. Obsługa karty kredytowej

Do tego rachunku Bank nie wydaje kart
kredytowych

15. Wydanie zaświadczenia o
posiadanym rachunku płatniczym

20,00 zł+ VAT (4,60zł)

16. Wypłata gotówki

0,00 zł

17. Wpłata gotówki

0,00 zł

18. Usługa bankowości telefonicznej

0,00 zł

19. Usługa bankowości elektronicznej
20 .Zlecenie stałe/ modyfikacja zlecenia
stałego

miesięcznie

0,00 zł
2,00 zł

1)

Lista bankomatów dostępna jest w placówce Banku lub na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Konopiskach
www.bank-konopiska.pl, link http://www.bankbps.pl/placówki-i-bankomat
2)
Lista bankomatów dostępna jest w placówce Banku lub na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Konopiskach
www.bank-konopiska.pl, link http://www.bankbps.pl/placówki-i-bankomat

UWAGA!
Prowizje i opłaty dotyczące poszczególnych produktów/usług bankowych nie opisane powyżej pobierane
są na zasadach ogólnych wg Tabeli opłat i prowizji za czynności bankowe.

29

ROZDZIAŁ IX

Tabela opłat i prowizji kart debetowych Visa i MasterCard

30

Lp.

1.

1.
1.1
2.
3.
4.
5.
6.
6.1

6.2

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Karta
Naklejka
Karta
zbliżeniowa zbliżeniowa zbliżeniowa
Visa Classic
Visa
Visa
Master Card
Debetowa payWave
payWave
PayPass

KARTY PŁATNICZE

Wydanie nowej karty
Wznowienie karty
Wydanie duplikatu karty 1)
Wydanie nowej karty w miejsce
zastrzeżonej 1)
Użytkowanie karty
Transakcje bezgotówkowe 3)
Wypłaty gotówkowe 3)
we wskazanych bankomatach Grupy
BPS i innych banków krajowych oraz
terminalach POS zgodnie z zawartymi
umowami 2)
w innych bankomatach w kraju

Stawka obowiązująca

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

0 zł
20 zł

jednorazowo

20 zł

miesięcznie
od transakcji

3 zł
0 zł

0 zł
3,5% min.
7 zł

Karta
Business
Debetowa

Karta
MasterCard
Business
PayPass

0 zł
20 zł
20 zł

0 zł
15 zł
15 zł
15 zł

0 zł
20 zł
20zł

0 zł
30 zł
20 zł
20 zł

0 zł
30 zł
20 zł
20 zł

3 zł
0 zł

1,50 zł
0 zł

3 zł
0 zł

6 zł
0 zł

6 zł
0 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

-

3,5% min.
7 zł

3,5% min. 3,5% min. 6 zł
6 zł

-

3% min. 6 zł

3,5% min. 3,5% min. 6 zł
6 zł

-

3%
min.10 zł

3,5%
min.10 zł

3,5%
min.10 zł

-

3% min. 10 zł

-

3%
min.10 zł
3%
min.10 zł

3,5% min.
10 zł
3,5%
min.10 zł
3,5%
min.10 zł

3,5% min.
10 zł
3,5%
min.10 zł
3,5%
min.10 zł

1 000 zł

1 000 zł

-

1 000 zł

-

0 zł

3,5% min.
7 zł

6.3 Zagraniczne, w tym transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu karty
3% min. 6 zł
3% min. 6 zł
debetowej do płatności gotówkowych w
od transakcji
ramach EOG w walucie EUR
6.4 Zagraniczne, w tym transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu karty
3%
3%
debetowej do płatności gotówkowych w
min.10 zł
min.10 zł
ramach EOG w walucie obcej, innej niż
EUR oraz poza EOG
3% min. 10 3% min.
6.5
w punktach akceptujących kartę w kraju
zł
10 zł
3%
3%
6.6 w punktach akceptujących kartę za
granicą
min.10 zł
min.10 zł
3%
3%
6.7
w placówkach Poczty Polskiej
od transakcji
min.10 zł
min.10 zł
6.8 Awaryjna wypłata gotówki za granicą
jednorazowo
po utracie karty
1 000 zł
1 000 zł
6.9 Awaryjne wydanie karty za granicą po
jednorazowo
utracie karty
7. Pozostałe opłaty
od transakcji
2 zł
2 zł
7.1 Sprawdzenie salda w bankomacie
od transakcji
1,50 zł
1,50 zł
7.2 Cash back
7.3 Powtórne generowanie i wysyłka PIN
jednorazowo
na wniosek Użytkownika
10 zł
10 zł
0 zł
7.4 Telefoniczne odblokowanie numeru
jednorazowo
0 zł
PIN na wniosek użytkownika
jednorazowo
0 zł
0 zł
7.5 Zmiana danych Użytkownika
jednorazowo
0 zł
0 zł
7.6 Zmiana limitów na karcie
7.7 Czasowe zablokowanie/odblokowanie
jednorazowo
12 zł
12 zł
karty
miesięcznie
1 zł
1 zł
7.8 Pakiet Bezpieczna Karta

-

-

2 zł
1,50 zł

2 zł
1,50 zł

2 zł
1,50 zł

10 zł
0 zł

10 zł
0 zł

10 zł
0 zł

10 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1)

Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
Lista bankomatów dostępna jest w placówce Banku lub na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Konopiskach
www.bank-konopiska.pl , link http://www.bankbps.pl/placówki-i-bankomat .
3)
Dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i gotówkowych pobierana jest dodatkowa prowizja
Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach
innych niż waluta rachunku bankowego.
2)
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ROZDZIAŁ X

Tabela opłat i prowizji w zakresie usług bankowości internetowej eKonto
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Dla Klientów indywidualnych
1. Udostępnienie usługi bankowości internetowej
2. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu

Bez
opłat
Bez
opłat

3. Zlecenie płatnicze wewnętrzne

1,00 zł

4. Zlecenie płatnicze do innych banków

1,00 zł

5. Wydanie pierwszego identyfikatora dla rachunku
6. Wydanie dodatkowego identyfikatora dla rachunku

Bez
opłat
5,00 zł

7. Odblokowanie dostępu po trzykrotnym podaniu błędnego hasła

3,00 zł

8. Ponowne nadanie hasła dostępu do systemu

4,00 zł

9. Sporządzenie przez Bank wydruku zlecenia płatniczego (za każdy
egzemplarz)

1,00 zł

Dla Klientów instytucjonalnych
1. Udostępnienie usługi bankowości internetowej

Bez
opłat

2. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu

6,00 zł

3. Zlecenie płatnicze wewnętrzne

1,00 zł

4. Zlecenie płatnicze do innych banków

1,50 zł

5. Wydanie pierwszego identyfikatora dla rachunku

Bez
opłat

6. Wydanie dodatkowego identyfikatora dla rachunku

5,00 zł

7. Odblokowanie dostępu po trzykrotnym podaniu błędnego hasła

3,00 zł

8. Ponowne nadanie hasła dostępu do systemu

4,00 zł

9. Sporządzenie przez Bank wydruku zlecenia płatniczego (za każdy
egzemplarz)

1,00 zł
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ROZDZIAŁ XI

Tabela opłat i prowizji w zakresie usług korporacyjnej bankowości
internetowej eCorpoNet
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L.p.

Opłaty i prowizje wg rodzajów

Stawka

1.

Udostępnienie usługi KBI

bez opłat

2.

Abonament miesięczny za korzystanie z usługi KBI

3.

Opłata za udostępnienie obsługi kolejnego rachunku Klienta

4.

Wykorzystanie każdego kolejnego loginu do usługi KBI

5.

Wydanie pierwszego loginu oraz hasła

6.

Przelewy w systemie ELIXIR

1,50 zł

7.

Przelewy wewnętrzne

1,00 zł

8.

Instruktaż informatyka dotyczący instalacji/ szkolenia/ konsultacji/
innych usług związanych z działaniem systemu bankowości
internetowej:
a) w siedzibie Banku
b) w siedzibie Klienta

negocjowany
bez opłat
negocjowane
bez opłat

bez opłat
50,00 zł
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ROZDZIAŁ XII

Tabela opłat i prowizji w obrocie dewizowym
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L.p.
1
2
3

4

1
2

3

4

5
6
7

Opłaty i prowizje wg rodzajów
Przekazy otrzymane w obrocie dewizowym, w tym
świadczenia emerytalno- rentowe
Przelewy SEPA
Polecenia wypłaty
Opłata „Non-STP” – pobierana w sytuacji, gdy
zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania
polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta
lub numeru rachunku beneficjenta w strukturze IBAN
Uwaga: opłat pobiera się niezależnie od prowizji
pobranej zgodnie z pkt. 2
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie
dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenia klienta
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną
postępowania był błąd Banku BPS SA
Przekazy wysłane w obrocie dewizowym
Przelewy SEPA
Polecenie wypłaty
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się
zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w pkt. 6, w przypadku opcji kosztowej
„OUR”
Opłata „Non-STP” – pobierana w sytuacji, gdy
zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania
polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta
lub numeru rachunku beneficjenta w strukturze IBAN
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji
pobranej zgodnie z pkt. 2
Realizacja poleceń wypłaty w trybie pilnym
Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt 4.1 oraz 4.2
pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie
z pkt. 2
4.1 w trybie pilnym w EUR, USD i GBP:
- z datą waluty „dziś”
- z datą waluty „jutro”
4.2 w trybie pilnym w PLN, wyłącznie z datą waluty
„jutro”
Zmiany/ korekty / odwołanie zrealizowanego
przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na
zlecenie klienta
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących
pobierane „ z góry” od poleceń wypłaty
Reklamacje przekazu w obrocie dewizowym

Stawka

wg kosztów BPS SA + prowizja Banku 10,50 zł
wg kosztów BPS SA + prowizja Banku 13,00 zł
30,00 zł

wg kosztów BPS SA + koszty banków trzecich

wg kosztów BPS SA + prowizja Banku 10,50 zł
wg kosztów BPS SA + prowizja Banku 13,00 zł

30,00 zł

wg kosztów BPS SA
wg kosztów BPS SA
wg kosztów BPS SA
wg kosztów BPS SA + koszty banków trzecich
80,00 zł
wg kosztów BPS SA + koszty banków trzecich
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ROZDZIAŁ XIII

Tabela opłat i prowizji dotycząca obsługi kart kredytowych
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1.

Opłata za wydanie karty głównej

Bez opłat

2.

Opłata za wydanie karty dodatkowej

Bez opłat

3.

Opłata za wznowienie karty głównej

25,00 zł

4.

Opłata za wznowienie karty dodatkowej

25,00 zł

5.

Opłata za ponowne wydanie karty

25,00 zł

6.

Opłata za wydanie nowego pinu

10,00 zł

7.

Opłata roczna za obsługę karty głównej:
a) Pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania

69,00 zł

Opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich
transakcji przekroczy 12.000,00 zł w 12 miesięcznym
okresie.

8.

Opłata roczna za obsługę karty dodatkowej

35,00 zł

9.

Opłata za duplikat

25,00 zł

10. Opłata za ponowne generowanie wyciągu
11. Przelew z karty kredytowej

Bez opłat
3% min. 5,00 zł

12. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie w kraju

4% nie mniej niż
10,00 zł

13. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie za granicą

4% nie mniej niż
10,00 zł

14. Rozpatrzenie wniosku o kartę kredytową
15. Prowizja od przyznanego limitu w karcie kredytowej
16. Prowadzenie rachunku płatniczego

20,00 zł
2% nie mniej niż
30,00 zł
Bez opłat

17. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:

a) Za każdy miesiąc roku bieżącego
b) Za każdy miesiąc roku poprzedniego

18. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

5,00 zł
10,00 zł

20,00 zł
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ROZDZIAŁ XIV

Usługi BLIK
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Lp.

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

2.2.1 we wskazanych bankomatach grupy BPS
i innych banków krajowych, zgodnie z
zawartymi umowami1)

od transakcji

0,00 zł

2.2.2

od transakcji

3,00 zł

1.

Opłata za usługę BLIK

2.

Transakcje realizowane za
pośrednictwem Usługi BLIK:

2.1

Bezgotówkowe transakcje dokonywane
za pośrednictwem Usługi BLIK

2.2

Wypłata gotówki w bankomatach:

W innych bankomatach w kraju
1)

Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku

41

