
TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA POSIADACZY
ROR W BS GORZYCE
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Otwarcie rachunku ROR.

Prowadzenie rachunku (miesięcznie):

- STANDARD,

- EKSTM*,

- SUPER {..

Wpłata gotówki na rachunek.
Wypłata gotówki z rachunku.
ZłoŻęnię dyspozycji prze|ewu środków z rachunku:
- w formie papierowej,
- w formie elektronicznej:

a) homebanking @otyczy lanta EKSTM i SUPER),
b) internet @otyczy knnta SUPEĘ'

Realizacja statego zlecenia:

a) dlarachuŃu STANDARD i EKSTRA'
b) dla rachunku SUPER:

- w formie papierowej,
- w formie elektronicznej (intcmet).

Przyjęcie, odwołanie |ub modyfikacja (zmiana) stałego zlecenia.

Realizacja polecenia zaptaty:

a) dla rachunku STANDARD i EKSTRA,

b) dla rachunku SUPER.

Przyjecie, odwołanie, modyfikacja (zmiana) lub aktualizacja polecenia zapłaty.
Wysłanie zawiadomienia o niezrealizowaniu przez BS stałego zlecenia |ub
po|ecenia zapłaty.
Likwidacja rachunku RoR lub zmiana rodzaiu rachunku z zachowanięm NRB.

bez opłaty

2zł

2zł50gr

6 zł
bez opłaty

bez opłaty
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bez opłaty

bez opłaty

I zł20 gr

1 zł20 gr
bez opłaty

I z ł
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Wydanie nowej karty płatniczej VISA Classic Debętowa.
Wznowienie karty płatniczej VISA C|assic Debetowa.
opłata miesięczna za posiadanie karty-od kazdej wydanej karty do rachuŃu.
Wydanie duplikatu karty VISA Classic Debętowa.
Płatność kartą:

a) w punktach handlowo-usługowych w kaju,
b) w punktach handlowo.usługowych zagranicą.
Wypłaty gotówki:

a)kartąz własnego bankomatu, bankomafu banku zrzeszającego i
zrzsuonych w nim banków spółdzielczych oraz innych banków, jeżeli
przewiduje to umowa zawarta z BS,
b) w pozostaĘch bankomatach w kraju oraz p|acÓwkach PoczĘ Po|skiej,
c) w bankomatach za granicą
d) w kasie innego banku w kaju,

e) w kasie innego banku za granicąod kwoty wyplaty.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcym bankomacie'
Generowanie zestawienia transakcji na życzenię Posiadacza rachunku za ol<res
przez niego wskazany.
Zmiana danych posi adac za karty.
Powtórnę generowanie i wysyłka PIN na wniosek posiadacza karty.
Awaryjna wypłata gotówki za granicąpo utracie karty.

bez opłat

bez opłat

2zł

|0 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat

4zł
6zł
5zł

2o/omin, |0 ń

2zł

5zł

5z l

5 z ł
l.000 zł
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A. Rea|izacja (skup) przekazów w obrocie dewizowyml),
otrzymywanych z banków krajowych izagranicznych' w tym
świadczenia emerytalno-rentowe:

Przelewy SEPA2).

Przelewy regulowane3) .

Po|ecenia wypłatyo) .

opłata ''Non.STP' 5).

Uwaga: optatę pobiera się niezależnie od prowĘi pobranej zgodnie z pkt 3.

Z|ęcenie poszukiwania przekazu w obrocię dewizowym/ postępowanie
wyjaśniające wykonane na zlęcenię Klięnta'
Uwaga: optaĘ nie pobiera się, jeśli przyczynąpostępowania był błąd Banku.

B. Rea|izacja (sprzedaż) prze|<ańw w obrocie dewizowym|):
Przelewy SEPA2).

Przelewy regutowane3).

Polecenia wyplatya) .
Uwaga: nieząleżnie od prowizji pbiera zryczałowane koszĘ banWw
pośredniczących określone v pkt.9, w przypadku opcji kosztowej "oUR".

Ofata "Non-STP" 5).

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt j.

Walutowe przekazy kajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi
w Grupie BPS.
Realizacja (sprzedaż) przelewów ttgulowanych i poleceń wypłaty w trybie
niestandardowym:
Uwaga: optatę wyszczególnionąw pkt 6.I i 6.2 pobiera się niezależnie od
prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2-j.

ó.l. w EU& UsD i GBP w trybie,'pilnym",

6.2. W USD, GBP i PLN w trybie,,przyspieszonym".
ZmianylkoreĘ/odwołania zręalizowanego przękazu w obrocię dewizowym,
wykonane na zlecenie Klienta.
Wydanie na prośĘ Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie
przekazu w obrocie dewŁowym.
Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elelłronicmej'
Zryczaftowue koszty banków poŚredniczących pobierane ,,z gÓry', od poleceń
wvpłatv.

opłata od transakcji |ub zlecenia

|0 zł

|5 zł

l'l zl

30 zł

75 zł' +koszty banków trzecich

12 zl

20 zł
35 zl

30 zł'

|0 zł

l00 zł

80 zł
75 zł +koszty banków trzecich

|5 zł

60 zl

l) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie }Yypłaty' przelew regulowany i przelew SEPA.

2) Przelew SEPA - przelew rea|imwany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały
umowę o przysĘlieniu do SEPĄ spełniający następująoe warunki:
. waluta transakcji EUR;
. dyspozycja pne|ewu zawiera prawidłowy numer konta benoficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
'koszty "SHA";
. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
. bank nadawcy i bank odbiorcy prze|ewu są uczestnikiem Po|ecenia Przelewu SEPA. scr (SEPA Credit Transfer). Wykaz banków SEPA jest dostępny na suonle
intemetowej Banku BPS www.bankbps.pl

3) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizorł'ana przcz banki dziatającc na tcrytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu
spełniająca warunki:
' waluta transakcji EUR;
. kwota transakcji mniejsza |ub równa EIJR 50 000;
. zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego odbiorcy i nadawcy w standardzie IBA\ prawidłowy kod BIC;
.koszty "SHA'
4) Polecenie wypłaty. skierowana do lub otrzymana z innego banku kajowego lub zagranicznego bądŹ krajowej instytucji płatniczej lub zagranicmej instytucji
płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie prze|ewu okreśIonej kwoty pieniężnej narzeczwskazarlego odbiorcy (beneflcjenta)

5) op|ata ',Non.STP'. . opłata pobierana jest w styuacji' gdy zleceniodawca nie okeśti w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:
.kodu BIC banku beneficjenta lub
. numeru rachunku bankowego beneficjenta w struklurze IBAN, gdy po|ecenie wypłatyjest kierowane do kraju' w którym ten standard obowiąpuje.
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Prowizje od udzielonych kredytów.

Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej.
Zasporządzenie odpisu (kserokopii) umowy kedytowej lub innej umowy
Ędącej prawnym zabezpieczentem kredytu:
. do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
. polvyżej l2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wydanie jednego blankietu czekowego.
Przyjęcie lub zmiana dyspozycji na wypadek śmięrci.
odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci.
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

Naliczenię za|iczki na poczęt podatku dochodowego od osób fizycznych i/|ub
składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tytułu zagrarricznych świadczeń
emery'tal no-rento\ryych.
Przyjęcie pełnomocnictw a na rizecz innych podmiotów.

Dokonanie blokady Środków pieniężnych na rachunku bankowym lub cesji
praw do środków pieniężnych zgromadzonych na książeczce oszczędnościowej
(za kużdy rachunek lub ksiązeczkę) na rzecz:
- BS Gorzyce,
- innego podmiotu.
Zmiana kaĘ wzorów podpisów.
System KIRI - BS (intemet):
udostępnienie,
licencją oprogramowanie i użytkowanie'
pomoc techniczna - telefoniczną internetową
wygenerowanie nowego hasła dostepowego do systemu,
doładowanię GSM'
Usługa SMS ECOD:
udostępnienie,
pomoc techniczną
opłata za SMS,
zmiana kon fi guracj i usługi.
Wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia (na wniosek klienta).

Sporządzenie odpisów dokumentów księgowych:
. dyspozycji klięnta z rachunku bankowego,
- wyciągu bankowego lub historii rachunku,
. pozostałych dokumentÓw.
Wysłanie upomnienia o zapłatę za|egłoŚci (dotyczy tylko ''kredytów

konsumenckich").
Wymiana bilonu (od 100 sa.).

od 0.9% do 4,0ozo
według,,Tabel i prowizii od kredytów,,

50 zł

20 zł
40 zł
2 zł
50 zł
20 zł
20 zł

(opłata od każdego spadkobiercy)

20 zł
za kazdą transakcję

100 zl zakafdy rok
(opłata rocma pobierana.iednorazowo z góry)

bez optaty
|00 zł zakafdy rok (platne jednorazowo z góry)

) z I

bez optat
bez opłat
bez opłat

2zł
bez opłat

bez opłat
bez oplat

30 gr za każdy SMS
2 z ł

od 25 zł do 250 zł
w zależności od =łożoności informacji

5zł
l0 zl
|0 zł
|5 zł

0,4o/o od kwoty wpłaW nie mniei nif 7 zł

Niniejsza tobela obowiązuje od Isierpnia 2009 r.**
* posiadanie karty płulniczej jest obowiązJtowe
*.tabelazrwieraakualizacjedokonanewdnlach:17.02.2010r., 19.01,2010r,,2E.l0.20I0r',30.12.2010t,,29.09.20Ilr.iIE.0ó.20I2n
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