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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1. Tabela opłat i prowizji bankowych za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Warcie zwana dalej Tabelą ma
zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Warcie, zwanego dalej Bankiem.
2. Opłaty i prowizje pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
3. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych opłat i
prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.
4. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat „+ VAT” oznacza iż, usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
od towarów i usług; prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot
prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym.
7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez
banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie
i telekomunikacyjne.
8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej,
opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.
9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas
(Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Warcie niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli
jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych
przez pośredniczące banki zagraniczne.
10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem,
bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
12. Tabela nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Tabeli nie zobowiązuje Banku do sprzedaży
produktu/usługi, której dotyczy.
13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów
zawieranych z Bankiem.
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Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
Stawka prowizji w PLN
Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

1.
2.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe dokonywane w
placówce Banku
Wypłata z rachunku dokonywana w
placówce Banku 1)
Polecenie przelewu złożone w
formie papierowej
a) na rachunki prowadzone w
Banku
b) na rachunki prowadzone w
innym banku krajowym
c) w systemie Sorbnet 10)
Polecenie przelewu złożone w
systemie bankowości elektronicznej
/aplikacji mobilnej
a) na rachunki prowadzone w
Banku
b) na rachunki prowadzone w
innym banku krajowym/ ZUS/
US
Zlecenia stałe
a) przyjęcie zlecenia stałego w
formie papierowej
- realizacja zlecenia stałego na r-k
Banku
- realizacja zlecenia stałego na r-k
w innym banku krajowym
b) modyfikacja / odwołanie
zlecenia stałego złożona w
formie papierowej
c) rejestracja zlecenia w systemie
bankowości elektronicznej
d) realizacja zlecenia w systemie
bankowości elektronicznej
- realizacja zlecenia stałego na r-k
Banku
- realizacja zlecenia stałego na r-k
w innym banku krajowym

3.
4.
5.

6.

7.

tryb
pobierania

ROR Junior

ROR Młodzieżowy

ROR

ROR Senior

jednorazowo
miesięcznie
za każdą
wpłatę
za każdą
wypłatę

bez opłat
0,00

bez opłat
4,00

bez opłat
7,00

bez opłat
5,00

Podstawowy
rachunek
płatniczy
bez opłat
0,00

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy
przelew

0,00

2,00

2,00

2,00

2,002)

0,00

3,00

3,50

3,00

4,502)

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

0,00

0,50

0,50

0,50

0,502)

0,00

1,50

1,50

1,50

1,502)

0,00

4,00

4,00

4,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,002)

0,00

3,00

3,00

3,00

3,002)

za każdą
dyspozycję

0,00

2,00

2,00

2,00

0,00

za każdą
dyspozycję

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

za każdy
przelew

0,00

0,50

0,50

0,50

0,502)

0,00

1,50

1,50

1,50

1,502)

za każdy
przelew

za każdą
dyspozycję
za każdy
przelew
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Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

tryb
pobierania

8.

Otwarcie rachunku

jednorazowo

9.

Prowadzenie rachunku

10.
11.
12.

13.

14.

Wpłaty gotówkowe dokonywane w
placówce Banku
Wypłata z rachunku dokonywana w
placówce Banku 1)
Polecenie przelewu złożone w
formie papierowej
a) na rachunki prowadzone w
Banku
b) na rachunki prowadzone w
innym banku krajowym
c) w systemie Sorbnet 10)
Polecenie przelewu złożone w
systemie bankowości
elektronicznej/aplikacji mobilnej
a) na rachunki prowadzone w
Banku
b) na rachunki prowadzone w
innym banku krajowym/ ZUS/
US
Zlecenia stałe
a) przyjęcie zlecenia stałego w
formie papierowej
- realizacja zlecenia stałego na r-k
Banku
- realizacja zlecenia stałego na r-k
w innym banku krajowym
b) modyfikacja / odwołanie
zlecenia stałego złożona w
formie papierowej
c) rejestracja zlecenia w systemie
bankowości elektronicznej
d) realizacja zlecenia w systemie
bankowości elektronicznej
- realizacja zlecenia stałego na r-k
Banku
- realizacja zlecenia stałego na r-k
w innym banku krajowym

miesięcznie
za każdą
wpłatę
za każdą
wypłatę

Stawka prowizji w PLN
Pakiet
Standardowy 17)
bez opłat
11,00

Pakiet VIP

Pakiet BR

bez opłat

bez opłat

bez opłat

18)

13)

bez opłat

14)

Pakiet
Młodzieżowy
bez opłat
bez opłat

15)

Pakiet Senior
bez opłat
9,00

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,50

1,00

1,00

1,50

1,50

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

za każdą
dyspozycję

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

za każdą
dyspozycję

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

za każdy
przelew

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

za każdy
przelew

za każdy
przelew

za każdą
dyspozycję
za każdy
przelew
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Stawka prowizji w PLN
Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

15.

Polecenie zapłaty
a) złożenie zgody na realizację
polecenia zapłaty
b)

realizacja polecenia zapłaty

c)
16.
17.
18.

odmowa wykonania polecenia
zapłaty z tytułu braku środków
na rachunku dłużnika
Likwidacja rachunku
Zamiana rachunku na pakiet
Zamiana rachunku na podstawowy
rachunek płatniczy

tryb
pobierania

ROR Junior / ROR
Młodzieżowy

ROR

ROR Senior

Pakiety

Podstawowy
rachunek
płatniczy

0,00 / 2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00 / 3,20

3,20

3,20

3,20

3,202)

za każdą
dyspozycję

0,00 / 4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

jednorazowo
jednorazowo

10,00
0,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
1,00

0,00
10,00

Jednorazowo

0,00

0,00

0,00

0,00

--

za każdą
dyspozycję
za każdy
przelew

Rozdział 2. Pozostałe rachunki bankowe
Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

1.
2.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Dostęp do systemu bankowości
elektronicznej
Wpłata gotówki
Wypłata gotówki1)
Przelew z rachunku
Przelew w systemie Sorbnet 10)
Likwidacja rachunku

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stawka prowizji w PLN

tryb
pobierania
jednorazowo
miesięcznie

R-k oszczędnościowy
0,00
0,00

R-k a’vista
0,00
0,00

jednorazowo

0,00

--

każdorazowo
każdorazowo

0,00
0,00 / 9,003)
0,00 / 9,003)
20,00
5,00

0,00
0,00
----10,00

każdorazowo
Jednorazowo

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych
Lp. Rodzaj czynności (usługi)
1.
Otwarcie rachunku
2.
Wpłata na rachunek lokaty
3.
Likwidacja lokaty terminowej przed upływem okresu umownego
4.
Przelew z rachunku lokaty
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innym banku krajowym/ ZUS/ US
c) w systemie Sorbnet 10)
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tryb pobierania
jednorazowo
od każdej wpłaty
jednorazowo

Stawka prowizji w PLN
0,00
bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

0,00
5,00
20,00

Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu
Stawka prowizji w PLN
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Rodzaj czynności (usługi)
Dostęp do systemu bankowości
elektronicznej
Korzystanie z systemu bankowości
elektronicznej
Wysłanie hasła aktywacyjnego lub
hasła jednorazowego za pomocą
sms
Autoryzacja przelewów za
pośrednictwem aplikacji mobileNet
Korzystanie z aplikacji Google Pay
Korzystanie z aplikacji Apple Pay
Usługa SMS
a) aktywacja
b) korzystanie z usługi SMS
c) zmiana
d) rezygnacja
Opłata za zmianę numeru telefonu
w związku z korzystaniem z usługi
SMS lub bankowości elektronicznej

tryb
pobierania

ROR Junior

ROR
Młodzieżowy

ROR

Pakiety

ROR Senior

Podstawowy
rachunek
płatniczy

jednorazowo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

miesięcznie

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

każdorazowo

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

każdorazowo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

miesięcznie
miesięcznie

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Jednorazowo
miesięcznie
Każdorazowo
Każdorazowo

0,00
0,00
2,00
2,00

0,00
0,00
2,00
2,00

0,00
5,00
2,00
2,00

0,00
5,00
2,00
2,00

0,00
5,00
2,00
2,00

0,00
0,00
2,00
2,00

każdorazowo

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Rozdział 5. Wspólne czynności związane z obsługą Pakietów/rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
Lp. Rodzaj czynności (usługi)
Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe wysyłane w walucie obcej na rachunek w innym banku w
1.
trybie Standardowym 10)
a) do kwoty 20 000 PLN
b) powyżej kwoty 20 000 PLN
2.

Realizacja przekazu walutowego w trybie „Pilnym”

3.

Realizacja Przekazu z opcją kosztową „BEN” lub „OUR”

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10)
10)

10)

Przelew walutowy przychodzący
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta /
zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu zagranicznego wykonane na zlecenie Klienta
Telefoniczne informowanie o stanie środków na rachunku po podaniu uzgodnionego z bankiem hasła
Opłata za zapytanie o posiadanych rachunkach (PRP)
Wysłanie upomnień z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zaległości z tyt. opłat za
prowadzenie rachunku
Sporządzenie zaświadczenia o numerze rachunku
Sporządzenie opinii bankowej lub zaświadczenia o wysokości obrotów / obsłudze rachunku / stanie
środków na rachunku / wkładu oszczędnościowego
6

tryb pobierania
od transakcji
opłata doliczana do opłaty
podstawowej (pkt 1)
opłata doliczana do opłaty
podstawowej (pkt 1)
każdorazowo

Stawka prowizji w PLN

25,00
50,00
100,00
100,00

miesięcznie
każdorazowo

6,00
100,00 + koszty banków
trzecich
5,00
5,00

za monit

10,00

każdorazowo

20,00 + vat

każdorazowo

25,00 + vat

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku dot. ustanowienia, zmiany, odwołania pełnomocnika do
rozporządzania rachunkiem
Przyjęcie od posiadacza rachunku dyspozycji, ustanowienia, zmiany lub odwołania w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci
Zmiana wzoru podpisu Posiadacza lub Pełnomocnika do rachunku
Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za miesiąc kalendarzowy
a) dla Klientów nie korzystających z systemu bankowości elektronicznej
b) dla Klientów korzystających z systemu bankowości elektronicznej
Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
Sporządzenie kopii wyciągu bankowego lub historii rachunku
Sporządzenie kopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania
przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
Wydanie / wymiana książeczki oszczędnościowej do rachunku a’vista / wkładu mieszkaniowego
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej (umorzenie utraconej)
Likwidacja rachunku a’vista / książeczki terminowej / wkładu mieszkaniowego (bez umorzenia)
Próbne naliczenie premii gwarancyjnej przy wkładach mieszkaniowych
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych
kredytów – za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem
b) z innymi bankami
Potwierdzenie wykonania blokady środków
Sporządzenie zestawienia dotyczącego opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy
miesiąc roku bieżącego
Duplikat zestawienia dotyczącego opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy
miesiąc roku bieżącego
Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego)
Opłata za zastrzeżenie dokumentów w bazie DZ:
a) Klient Banku
b) Klient zewnętrzny
Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli
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każdorazowo

10,00

każdorazowo

20,00

od każdego zapisobiorcy
każdorazowo
jednorazowo

10,00
10,00
20,00

Za każdą wysyłkę
za każde zestawienie
za każdy dokument

0,00
5,00
5,00 + VAT za każdy miesiąc
5,00 + VAT za każdy miesiąc

za każdy dokument

10,00
20,00

za każdą dyspozycję

20,00

każdorazowo
każdorazowo
jednorazowo
za każde naliczenie

12,00
60,00
10,00
20,00

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

0,00
50,00
20,00

każdorazowo

0,00

każdorazowo

5,00

za dokument

5,00

każdorazowo
0,00
każdorazowo
20,00
wg wyceny indywidualnej (do wysokości poniesionych kosztów
oraz wniesionych nakładów pracy) min. 20,00

Rozdział 6. Czynności związane z obsługą naklejek zbliżeniowych Visa payWave
Lp. Rodzaj czynności (usługi)
1.
Wydanie naklejki zbliżeniowej
2.
Wznowienie naklejki zbliżeniowej 4)
3.
Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej
4.
Obsługa miesięczna za posiadanie naklejki zbliżeniowej
5.
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika naklejki zbliżeniowej
6.
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika naklejki zbliżeniowej
7.
Płatność naklejką zbliżeniową w punktach handlowo – usługowych
a) dotyczy płatności dokonywanych w kraju
b) dotyczy płatności dokonywanych za granicą
8.
Rozpatrzenie reklamacji
9.
Zastrzeżenie naklejki zbliżeniowej
10. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany
11. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej

tryb pobierania
jednorazowo
każdorazowo
każdorazowo
miesięcznie
każdorazowo
każdorazowo

Stawka prowizji w PLN
0,00
10,00
10,00
3,00
7,00
7,00

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00

Rozdział 7. Czynności związane z obsługą kart płatniczych
Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

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

Wydanie karty (posiadacz, współposiadacz, osoba wskazana)
Wydanie duplikatu karty / wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
Obsługa karty 5)
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę.
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty.
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty.
Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych
a) dotyczy płatności dokonywanych w kraju
b) dotyczy płatności dokonywanych za granicą
Wypłata gotówki:
a) w bankomatach Banku Spółdzielczego w Warcie
b) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A., SGB i Planet cash4you
c) w pozostałych bankomatach w kraju
d) w bankomatach za granicą
e) w punktach akceptujących kartę w kraju
f) w punktach akceptujących kartę za granicą
Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego
wskazany.
Zmiana danych Użytkownika karty
Zmiana limitu wypłaty gotówki / limitu transakcji bezgotówkowych w placówce banku
Zmiana limitów / PIN, itp. w serwisie www Kartosfera
Rozpatrzenie reklamacji
Zastrzeżenie karty
Cash back

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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tryb
pobierania
jednorazowo
każdorazowo
miesięcznie
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

Stawka prowizji w PLN
Visa Classic Debet
Visa Classic Pay Wave
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
0,00
0,00
7,00
7,00
7,00
7,00
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 % min. 6,00
2,00 % min. 10,00
2,00 % min. 6,00
2,00 % min. 10,00

2,00 % min. 6,00 11)
2,00 % min. 10,00 11)
2,00 % min. 6,00 11)
2,00 % min. 10,00 11)

3,00

3,00

3,00
5,00

3,00
5,00

bez opłat
bez opłat
4,00

bez opłat
bez opłat
4,00

6)

od transakcji

za każdy
miesiąc
każdorazowo
każdorazowo
jednorazowo
jednorazowo
od transakcji

Rozdział 8. Czynności związane z obsługą kredytów
Lp. Rodzaj czynności (usługi)
1.
ROZPATRZENIE WNIOSKU (opłata pobierana w dniu przyjęcia wniosku)
a) kredyt do kwoty 5.000,00 zł (włącznie)
b) kredyt od kwoty 5.000,00 zł do 49.999,00 zł
c) kredyt od kwoty 50.000,00 zł
2.
UDZIELENIE KREDYTU
a) Gotówkowy
b) Gotówkowy „Na Remont”

c)

Gotówkowy „Spełniamy marzenia”

d)

Gotówkowy „ZIELONO MI…”

tryb pobierania

40,00
100,00
200,00

jednorazowo liczona od
kwoty udzielonego kredytu

3.

e) Bezpieczna Gotówka
f) Okazjonalny
g) Odnawialny w ROR
h) kredyt mieszkaniowy Mój dom / Mój dom plus
i) kredyt gotówkowy zabezpieczony hipoteką UKH
j) kredyt konsolidacyjny hipoteczny
k) kredyt z dotacją z WFOŚiGW
Odnowienie kredytu w ROR na kolejny 12-sto miesięczny okres

4.

Podwyższenie kredytu w ROR (pobierana w dniu podpisania aneksu)

5.
6.

Uruchomienie kredytu przelewem na rachunek w innym banku krajowym (z wył. kredytów WFOŚiGW)
Wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty do kredytobiorcy dłużnika lub ich poręczycieli po
upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek 7)
Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o spłacie kredytu
Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta kopii umowy kredytowej / umowy zabezpieczenia/ innych
dokumentów kredytowych
Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości i prawidłowości obsługi
zobowiązań kredytowych oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
Rozpatrzenie wniosku klienta o zwolnienie z obciążenia hipotecznego nieruchomości lub jej części (płatna
w dniu przyjęcia wniosku)
Sporządzenie na wniosek klienta historii kredytu
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości proponowanej / stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu
Wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów
Niedostarczenie dokumentów na wezwanie banku
Zmiana przedmiotu zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego hipoteką

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stawka prowizji w PLN
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rocznie
jednorazowo od kwoty
podwyższenia
od każdego przelewu
od każdego wezwania

3,00 % min 50,00
3,00 % min 50,00
1,50 % dla klientów
posiadających rachunek
bankowy od min. 6 m-cy w BS
w Warcie
3,00 % dla pozostałych i
nowych klientów Banku
0,80 % min. 100,00 dla
klientów posiadających
rachunek bankowy od min. 6
m-cy w BS w Warcie
1,50 % min. 100,00 dla
pozostałych klientów
2,00 %
Zgodnie z Uchwałą
3,00 % min 50,00
1,5 % / 1,00 %
2,00 %
4,00 % min. 400,00
2,00 % min. 100,00
1,50 % min. 50,00
3 % min. 50,00
10,00
20,00
20,00 + VAT

od dokumentu

20,00 + VAT

każdorazowo

30,00 + VAT

od kwoty kredytu/pożyczki
pozostałej do spłaty
za każdy rok
za każdą inspekcję
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

1,00 % min. 100,00
30,00 + VAT
100,00
30,00
100,00
1,00 %min. 300,00

16.

Za prolongatę spłaty kredytu

17.
18.

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy z wyjątkiem prolongaty
Spłata całości lub części kredytu UKH/ mieszkaniowego / konsolidacyjnego przed terminem 8)
a) do 3 lat trwania Umowy kredytu dla umów zawartych do 28.02.2021 r.
b) do 3 lat trwania Umowy kredytu dla umów zawartych od 01.03.2021 r.
c) pow. 3 lat trwania Umowy kredytu
Wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata kredytu - (dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych
spłaconych po 5 latach obsługi kredytowej) obowiązuje dla umów zawartych od 23.01.2012 r. do
01.10.2017 r.
Za wydanie promesy kredytowej
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego
lub przewłaszczenia

19.
20.
21.

Rozdział 9. Czynności kasowe
Lp. Rodzaj czynności (usługi)
1.
Wpłaty gotówki przekazywane na rachunki
a) prowadzone w innym banku krajowym
b) Organizacji Pożytku Publicznego wpisanej do KRS
c) podmiotów gospodarczych, prowadzone w BS, z którymi Bank posiada zawartą indywidualną
umowę9)
d) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku12)
e) wspólnot mieszkaniowych prowadzone w BS oraz r-k Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
f) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
2.
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe:
a) do 10 szt.
b) powyżej 10 szt.
Działania Banku podjęte w celu zwrotu kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania
3.
przez wpłacającego błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy / wypłata środków z rachunku
"zlecenia do wypłaty"
4.
Płatność kartą obcą w kasie Banku
5.
Wypłata gotówki z terminala kartą obcą w kasie Banku
6.
Wypłata gotówki /płatność z terminala kartą Banku
7.
Realizacja czeku przyjętego do inkasa
Rozdział 10. Usługa BLIK
Lp. Rodzaj czynności (usługi)
1.
Opłata za Usługę BLIK
2.
Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK:
a) Transakcje bezgotówkowe
b) Wypłata gotówki w bankomatach (wszystkich)
1)

jednorazowo od kwoty
prolongowanej
każdorazowo
jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty

2,00 % min. 50,00
200,00
3,00 %
0,00 %
0,00 %

jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty

1% od kwoty spłaty

od kwoty przyrzeczonej

0,2 % min. 100,00

Za każdy duplikat

25,00

tryb pobierania

Stawka prowizji w PLN
0,50 % min. 4,00
0,00

każdorazowo

zgodnie z zwartą umową
0,5 % min. 2,00
0,5 % min. 2,00
1,00 zł

Od transakcji

0,00
0,25 % min. 3,00

za każdą transakcję

0,50 % min. 10,00

za każdą transakcję
od kwoty transakcji
za każdą transakcję
za każdy czek

1,00
1,00 % min. 2,00
0,00
0,50 % min. 25,00

tryb pobierania
jednorazowo

Stawka prowizji w PLN
0,00

od transakcji
od transakcji

0,00
1,00 / 0,00

16)

Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować w placówce Banku, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową
prowizję w wysokości 0,2%, nie mniej niż 50 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości
0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji
wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną.
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2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 –krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie,
liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji
opłata za drugie i kolejne obciążenie rachunku w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 9 zł
Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
nie dotyczy kart wydanych w ramach Pakietu oraz do rachunku ROR JUNIOR
Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej www.bankbps.pl oraz www.bs-warta.pl
z wyłączeniem kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielonych po 11.03.2016r. oraz kredytów z zabezpieczeniem hipotecznym udzielonych po
22.07.2017r. (od 13.11.2017r.)
Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 000 zł, udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18.12.2011 r. Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu
hipotecznego) w wysokości maksymalnie 3,00 % spłacanej kwoty kredytu hipotecznego, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części
kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty kredytu hipotecznego.
lista podmiotów oraz wysokość pobieranej prowizji od wpłat dostępne na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku
do opłaty podstawowej dolicza się koszt prowizji Banku BPS
W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego - zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty
gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do
Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
nie dotyczy rachunków prowadzonych dla PKZP
Pod warunkiem wpływu na rachunek minimum 3500,00 zł miesięcznie i wykonania 5 operacji bezgotówkowych kartą, w pozostałym przypadku opłata 11,00 zł
Dotyczy pracowników instytucji finansowych – banki, ubezpieczyciele. Gdy właściciel rachunku przestaje uzyskiwać wpływy z tych instytucji opłata wynosi 11,00 zł
Pod warunkiem wpływu na rachunek minimum 500,00 zł miesięcznie i wykonania 5 operacji bezgotówkowych kartą, w innym wypadku opłata 8,00 zł
Dotyczy Pakietu Młodzieżowego
Bank prowadzi w ramach Pakietu Standardowego rachunki dla obywateli i uchodźców z Ukrainy zgodnie z „Regulaminem promocji Pakietu dla obywateli i uchodźców z Ukrainy”, dostępnym w placówkach Banku oraz na stronie
internetowej Banku www.bs-warta.pl (od 28.03.2022r.)
Promocja dla nowych Klientów – prowadzenie rachunku „Pakiet standardowy” za 0,00 zł przez pierwsze trzy miesiące (promocja trwa do 31.12.2022r.)
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Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków dedykowanych dla rolników indywidualnych
tryb
Lp.
Rodzaj czynności (usługi)
pobierania
1.
Otwarcie rachunku
jednorazowo
2.
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
Wpłaty gotówkowe dokonywane w
3.
za każdą wpłatę
placówce Banku
Wypłata z rachunku dokonywana w
za każdą
4.
placówce Banku 1)
wypłatę
Polecenie przelewu złożone w formie
5.
papierowej
a) na rachunki prowadzone w Banku
za każdy
przelew
b) na rachunki prowadzone w innym
banku krajowym
c) w systemie Sorbnet 7)
Polecenie przelewu złożone w systemie
6.
bankowości elektronicznej/aplikacji mobilnej
za każdy
a) na rachunki prowadzone w Banku
przelew
b) na rachunki prowadzone w innym
banku krajowym
7.
Zlecenia stałe
a) przyjęcie zlecenia stałego w formie
za każdą
papierowej
dyspozycję
- realizacja zlecenia stałego na r-k Banku
za każdy
- realizacja zlecenia stałego na r-k w innym
przelew
banku krajowym
b) modyfikacja / odwołanie zlecenia
za każdą
stałego złożona w formie papierowej
dyspozycję
c) rejestracja zlecenia w systemie
za każdą
bankowości elektronicznej
dyspozycję
d) realizacja zlecenia w systemie
bankowości elektronicznej
za każdy
- realizacja zlecenia stałego na r-k Banku
przelew
- realizacja zlecenia stałego na r-k w innym
banku krajowym

Stawka prowizji w PLN
R-k na działalność rolniczą
Pakiet Moje gospodarstwo
bez opłat
bez opłat
9,00
13,00
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bez opłat

bez opłat

0,10 %

0,10 %

2,00

2,00

4,00

6,00

20,00

20,00

0,50

0,50

1,50

1,50

4,00

4,00

1,00

1,00

3,00

3,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,50

0,50

1,50

1,50

Rozdział 2. Elektroniczne kanały dostępu do rachunków dedykowanych dla rolników indywidualnych
Stawka prowizji w PLN
tryb
Lp.
Rodzaj czynności (usługi)
pobierania
R-k na działalność rolniczą
Pakiet Moje gospodarstwo
Dostęp do systemu bankowości
1.
Jednorazowo
0,00
0,00
elektronicznej
Korzystanie z systemu bankowości
2.
miesięcznie
1,00
0,00
elektronicznej
Wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła
3.
każdorazowo
0,30
0,30
jednorazowego za pomocą sms
Autoryzacja przelewów za pośrednictwem
4.
każdorazowo
0,00
0,00
aplikacji mobileNet
5.
Korzystanie z aplikacji Google Pay
miesięcznie
0,00
0,00
6.
Korzystanie z aplikacji Apple Pay
miesięcznie
0,00
0,00
7.
Usługa SMS
a) aktywacja
Jednorazowo
0,00
0,00
b) korzystanie z usługi SMS
miesięcznie
5,00
5,00
c) zmiana
Każdorazowo
2,00
2,00
d) rezygnacja
Każdorazowo
2,00
2,00
Opłata za zmianę numeru telefonu w
8.
związku z korzystaniem z usługi SMS lub
każdorazowo
5,00
5,00
bankowości elektronicznej
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Rozdział 3. Obsługa rachunków dedykowanych dla klientów instytucjonalnych, w tym: przedsiębiorców / spółek / podmiotów niekomercyjnych (fundacji, stowarzyszeń, organizacji
pożytku publicznego, KGW, OSP, rady rodziców, PKZP, itp.)
Stawka prowizji w PLN
tryb
Lp.
Rodzaj czynności (usługi)
R-k bieżący
pobierania
Rachunek bieżący
Pakiet Biznes
Pakiet Biznes PLUS
instytucji niekom.
1.
Otwarcie rachunku
jednorazowo
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
2.
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
24,00 10)
35,00 10)
40,00 10)
6,009)
3.
Wpłaty gotówkowe dokonywane w
za każdą wpłatę
0,15 % min. 2,00
0,15 % min. 2,00
0,15 % min. 2,00
0,15 % min. 2,00
placówce Banku
3.1.
Wpłaty gotówkowe dokonywane w
placówce Banku w formie wpłaty
za każdą wpłatę
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
zamkniętej
4.
Wypłata z rachunku dokonywana w
za każdą
0,35 % min. 5,00
0,35 % min. 5,00
0,35 % min. 5,00
0,35 % min. 5,00
placówce Banku 1)
wypłatę
5.
Polecenie przelewu złożone w formie
za każdy
papierowej
przelew
a) na rachunki prowadzone w Banku 2)
2,00
2,00
2,00
2,00
b) na rachunki prowadzone w innym
5,00
6,00
6,00
2,00
banku krajowym
c) w systemie Sorbnet 7)
20,00
20,00
20,00
20,00
6.
Polecenie przelewu złożone w systemie
za każdy
bankowości elektronicznej/aplikacji mobilnej
przelew
a) na rachunki prowadzone w Banku
0,50
0,50
0,50
0,50
b) na rachunki prowadzone w innym
1,50
1,50
1,50
1,50
banku krajowym
7.
Zlecenia stałe
a) przyjęcie zlecenia stałego w formie
za każdą
4,00
4,00
4,00
4,00
papierowej
dyspozycję
- realizacja zlecenia stałego na r-k Banku
za każdy
1,00
1,00
1,00
0,00
przelew
- realizacja zlecenia stałego na r-k w innym
3,00
3,00
3,00
3,00
banku krajowym
b) modyfikacja / odwołanie zlecenia
za każdą
4,00
4,00
4,00
4,00
stałego złożona w formie papierowej
dyspozycję
c) rejestracja zlecenia w systemie
za każdą
0,00
0,00
0,00
0,00
bankowości elektronicznej
dyspozycję
d) realizacja zlecenia w systemie
za każdy
bankowości elektronicznej
przelew
- realizacja zlecenia stałego na r-k Banku
0,50
0,50
0,50
0,50
- realizacja zlecenia stałego na r-k w innym
1,50
1,50
1,50
1,50
banku krajowym
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Rozdział 4. Pozostałe rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych
Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku6)
Wpłata gotówki
Wypłata gotówki1)
Przelew z rachunku złożony w formie papierowej
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innym banku krajowym
c) w systemie Sorbnet 7)
Polecenie przelewu złożone w systemie bankowości
elektronicznej//aplikacji mobilnej
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innym banku krajowym
Likwidacja rachunku

6.

7.

Stawka prowizji w PLN

tryb
pobierania

R-k pomocniczy

R-k lokacyjny

jednorazowo
miesięcznie
każdorazowo
każdorazowo

0,00
6,00
0,15 % min. 4,20
0,35 % min. 5,00

0,00
0,00
0,15 % min 4,20
0,35 % min. 5,00

R-k lokaty
terminowej
0,00
0,00
0,15 % min. 4,20
0,35 % min. 5,00

za każdy przelew

2,00
5,00
20,00

0,00
5,00
20,00

0,00
5,00
20,00

0,50
1,50
10,00

0,00
1,50
10,00

0,00
5,00
0,00

za każdy przelew
Jednorazowo

Rozdział 5. Elektroniczne kanały dostępu do rachunków dedykowanych dla pozostałych klientów instytucjonalnych, w tym przedsiębiorców / spółek / podmiotów niekomercyjnych
(fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, KGW, w tym OSP, rady rodziców, PKZP, itp.)
Stawka prowizji w PLN
tryb
Rachunek
R-k bieżący
Lp. Rodzaj czynności (usługi)
Pakiet Biznes
R-k pomocniczy /
pobierania
bieżący
Pakiet Biznes
instytucji
PLUS
lokacyjny
niekom.
Dostęp do systemu bankowości
1.
elektronicznej eCorpoNet
miesięcznie
a) do 2 użytkowników
15,00
--0,00
15,00
0,00
b) dla 3-go i każdego kolejnego użytk.
10,00
--0,00
10,00
0,00
Korzystanie z systemu bankowości
2.
miesięcznie
10,00
0,00
--10,00
0,00
elektronicznej eBankNet
Wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła
3.
każdorazowo
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
jednorazowego za pom. sms
Autoryzacja przelewów za
4.
każdorazowo
0,00
0,00
--0,00
0,00
pośrednictwem aplikacji mobileNet
5.
Usługa SMS
a) aktywacja
Jednorazowo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) korzystanie z usługi SMS
miesięcznie
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
c) zmiana
Każdorazowo
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
d) rezygnacja
Każdorazowo
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Opłata za zmianę numeru telefonu w
6.
związku z korzystaniem z usługi SMS lub
każdorazowo
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
bankowości elektronicznej
Opłata za zmianę osoby uprawnionej do
7.
korzystania z usługi SMS lub bankowości
Każdorazowo
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
elektronicznej
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Rozdział 5. Wspólne czynności związane z obsługą Pakietów/rachunków dla klientów instytucjonalnych
Lp. Rodzaj czynności (usługi)
1.
Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej wysyłane na rachunek w innym banku
a) do kwoty 20 000 PLN
b) powyżej kwoty 20 000 PLN
2.

Realizacja przekazu walutowego w trybie „PILNYM”

3.

Realizacja Przekazu z opcją kosztową „BEN” lub „OUR”

4.

7)

7)

24.
25.

Przelew walutowy przychodzący
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta /
zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta
Telefoniczne informowanie o stanie środków na rachunku po podaniu uzgodnionego z bankiem hasła
Wysłanie upomnień z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zaległości z tyt. opłat za
prowadzenie rachunku
Sporządzenie zaświadczenia o numerze rachunku
Sporządzenie opinii bankowej lub zaświadczenia o wysokości obrotów / obsłudze rachunku / stanie
środków na rachunku / wkładu oszczędnościowego
Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku dot. ustanowienia, zmiany, odwołania pełnomocnika do
rozporządzania rachunkiem
Zmiana karty wzorów podpisów
Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego w formie papierowej pocztą tradycyjną
Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
Sporządzenie kopii / odpisu wyciągu bankowego lub historii rachunku
Sporządzenie kopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania
przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
Likwidacja rachunku
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych
kredytów za każdą zawartą umowę z innymi bankami
Potwierdzenie wykonania blokady środków
Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego)
Opłata za zastrzeżenie dokumentów w bazie DZ:
a) Klient Banku
b) Klient zewnętrzny
Polecenie zapłaty
a) złożenie zgody na realizację polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika
Zamiana rachunku na pakiet / pakietu na rachunek
Wydanie czeków

26.

Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

7)
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tryb pobierania

Stawka prowizji w PLN

od transakcji

25,00
50,00

7)

opłata doliczana do opłaty
podstawowej (pkt 1)
opłata doliczana do opłaty
podstawowej (pkt 1)
każdorazowo

100,00
100,00

miesięcznie

6,00
100,00 + koszty banków
trzecich
5,00

za monit

10,00

każdorazowo

20,00 + vat

każdorazowo

25,00 + vat

każdorazowo

15,00

każdorazowo
jednorazowo
za każdą wysyłkę
za każde zestawienie
za każdy dokument

10,00
20,00
7,00
5,00 za każdy miesiąc
5,00 + VAT

za każdy dokument

10,00 +VAT
20,00 + VAT

za każdą dyspozycję

20,00

jednorazowo

15,00

każdorazowo

50,00

każdorazowo
za dokument

20,00
10,00

każdorazowo
każdorazowo

0,00
20,00

za każdą dyspozycję
3,00
za każdy przelew
4,20
za każdą dyspozycję
5,00
jednorazowo
10,00
za blankiet
1,00
wg wyceny indywidualnej (do wysokości poniesionych kosztów
oraz wniesionych nakładów pracy)

Rozdział 6. Czynności związane z obsługą naklejek zbliżeniowych Visa payWave
Lp. Rodzaj czynności (usługi)
1.
Wydanie naklejki zbliżeniowej
2.
Wznowienie naklejki zbliżeniowej 3)
3.
Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej
4.
Obsługa miesięczna za posiadanie naklejki zbliżeniowej
5.
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika naklejki zbliżeniowej
6.
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika naklejki zbliżeniowej
7.
Płatność naklejką zbliżeniową w punktach handlowo – usługowych
a) dotyczy płatności dokonywanych w kraju
b) dotyczy płatności dokonywanych za granicą
8.
Rozpatrzenie reklamacji
9.
Zastrzeżenie naklejki zbliżeniowej
10. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany
11. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej

tryb pobierania
jednorazowo
każdorazowo
każdorazowo
miesięcznie
każdorazowo
każdorazowo

Stawka prowizji w PLN
0,00
10,00
10,00
3,00
7,00
7,00

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00

Rozdział 7. Czynności związane z obsługą kart płatniczych
Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

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

Wydanie karty pierwszej
Wydanie / wznowienie karty kolejnej
Wydanie duplikatu karty / wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
Obsługa karty4)
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty.
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty.
Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych
a) dotyczy płatności dokonywanych w kraju
b) dotyczy płatności dokonywanych za granicą
Wypłata gotówki:
a) w bankomatach Banku Spółdzielczego w Warcie
b) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A.,SGB i Planet
cash4you 5)
c) w pozostałych bankomatach w kraju
d) w bankomatach za granicą
e) w punktach akceptujących kartę w kraju
f) w punktach akceptujących kartę za granicą
Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres
przez niego wskazany.
Zmiana danych Użytkownika karty
Zmiana limitu wypłaty gotówki / limitu transakcji bezgotówkowych na wniosek
klienta w placówce banku
Rozpatrzenie reklamacji
Zastrzeżenie karty
Cash back

8.

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

tryb pobierania
jednorazowo
Jednorazowo
każdorazowo
miesięcznie
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

od transakcji
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Stawka prowizji w PLN
Visa Business Debet
Visa Classic Pay Wave
10,00
10,00
14,00
6,00
15,00
10,00
6,00
5,00
10,00
7,00
10,00
7,00
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 % min. 6,00
2,00 % min. 10,00
2,00 % min. 6,00
2,00 % min. 10,00

2,00 % min. 6,00
2,00 % min. 10,00
2,00 % min. 6,00
2,00 % min. 10,00
3,00

za każdy miesiąc

5,00

każdorazowo

5,00

3,00

każdorazowo

15,00

5,00

jednorazowo
jednorazowo
od transakcji

bez opłat
bez opłat
4,00

bez opłat
bez opłat
4,00

Rozdział 8. Czynności związane z obsługą kredytów
Lp. Rodzaj czynności (usługi)
1.
Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu / gwarancji / promesy
a) Kredyty preferencyjne
b) Kredyty do kwoty 50 000 PLN
c) Kredyty powyżej kwoty 50 000 PLN
2.
UDZIELENIE KREDYTU
a) Obrotowy w rachunku kredytowym
- do 12 m-cy
- powyżej 12 m-cy
b) Obrotowy w rachunku bieżącym
c) „Dobry plon” do 24 m-cy
d) rewolwingowy
e) Inwestycyjny / Szybka inwestycja
- do 60 m-cy
- pow. 60 m-cy
f) Inwestycyjny Unia biznes
- do 60 m-cy
- powyżej 60 m-cy
g) Preferencyjny z dopłatami ARiMR
h) „Wspólny remont”
i) Kredytowa linia hipoteczna

Stawka prowizji w PLN

od kwoty wnioskowanej
pobierana w dniu przyjęcia
wniosku

0,00
100,00
200,00

jednorazowo liczona od
kwoty udzielonego /
odnowionego kredytu

1,50 % min. 50,00
2,50 % min. 50,00
2,00 % min. 50,00
2,00 %
2,00 % min. 50,00
2,00 % min. 50,00
2,50 % min. 50,00
1,00 % min. 50,00
1,50 % min. 50,00
2,00 %
2,00 % min. 200,00
2,00%

3.

Udzielenie gwarancji / poręczenia

4.

Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny 12-sto miesięczny okres

5.

Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny 60-cio miesięczny okres

6.

Podwyższenie kredytu w rachunku bieżącym

7.
8.
9.

Prolongata części kredytu lub raty do 30 dni
Prolongata części kredytu lub raty pow. 30 dni
Przejęcie długu

10.

Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

11.

Za zmianę innych warunków umowy kredytowej (za aneks), z wyjątkiem prolongaty i odnowienia

12.

Opłata za aneks dot. odnowienia kredytu w rachunku bieżącym
a) dla kredytów na działalność rolniczą
b) dla kredytów na działalność gospodarczą
Prowizja za gotowość finansową naliczana jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i
niewykorzystanej kwoty kredytu oraz płatna z dołu w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.
(limit progowy niewykorzystania kredytu wynosi 60%)

13.

tryb pobierania
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rocznie od kwoty gwarancji /
poręczenia
jednorazowo liczona od
kwoty udzielonego /
odnowionego kredytu
rocznie od kwoty
odnowionego kredytu
jednorazowo w dniu
podpisania aneksu liczona od
kwoty podwyższenia kredytu
od kwoty prolongowanej
od kwoty prolongowanej
Od kwoty długu
każdorazowo w dniu
przyjęcia wniosku
od kwoty kredytu pozostałej
do spłaty

2,00%
1,00 % min. 50,00
1,00 % min. 50,00
2,00 % min. 50,00
1,00 % min. 50,00
1,50 % min. 100,00
1,00 % min. 50,00
100,00
0,50 % min. 300,00
200,00
300,00

od niewykorzystanej kwoty
kredytu

0,12% w skali roku

14.

Prowizja za gotowość finansową (wysokość prowizji podana w stosunku dziennym; naliczana jest
miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym) dla kredytów
w rachunku bieżącym zawartych lub odnowionych od 01.01.2021 r.

15.

Spłata całości lub części kredytu inwestycyjnego przed terminem - prowizja rekompensacyjna8)

16.

Wydanie promesy udzielenia kredytu

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

opłata za:
niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków w zakresie terminu składania w banku: sprawozdań
finansowych, deklaracji podatkowych, planów, rozliczeń inwestycji, zaświadczeń ZUS lub US, odpisów z
KW, polis ubezpieczeniowych, wycen, wydruków remanentowych, innych dokumentów do dostarczenia
których klient był zobowiązany w umowie kredytowej lub umowie zabezpieczenia; niedostarczenie na
wezwanie banku lub uniemożliwienie pracownikom banku badania ksiąg rachunkowych bądź nieudzielenie
informacji o faktach mających istotny wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Kredytobiorcy
Za administrowanie kredytem - dotyczy kredytów udzielanych w transzach
Wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty do kredytobiorcy dłużnika lub ich poręczycieli po
upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek
Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o spłacie kredytu
Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta kopii umowy kredytowej / umowy zabezpieczenia/ innych
dokumentów kredytowych / duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki,
zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości zobowiązań kredytowych
Sporządzenie na wniosek klienta opinii bankowej o wysokości i prawidłowości obsługi zobowiązań
kredytowych, w tym o toczących się postępowaniach i prawidłowości obsługi rachunków bankowych.
Sporządzenie umowy przelewu praw z polisy ubezpieczenia w związku ze zmianą ubezpieczyciela
Za sporządzenie wniosków o wykreślenie hipoteki, zastawu, przeniesienie własności
Sporządzenie na wniosek klienta historii kredytu
Przeprowadzenie inspekcji u Klienta
a) do kredytów udzielonych na działalność rolniczą
b) do kredytów udzielonych na działalność gospodarczą
Opłata za zastrzeżenie dokumentów w bazie DZ
Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta
(w uzależnieniu od pracochłonności)
Uruchomienie kredytu przelewem na rachunek w innym banku krajowym
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od niewykorzystanej części
kredytu
jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty
jednorazowo od kwoty
przyrzeczonej

0,01 %
2 % min. 50,00
0,25 % min. 500,00

za każde zdarzenie lub
wezwanie do uzupełnienia
dokumentów

100,00

od każdej transzy

50,00
20,00

każdorazowo

30,00 + VAT
50,00 + VAT

Za każdy duplikat
każdorazowo
każdorazowo

30,00 + vat
200,00 + VAT

Każdorazowo
Za każdy wniosek
Za każdy rozpoczęty rok

20,00
100,00
30,00 + VAT

Za każdą inspekcję
każdorazowo

100,00
200,00
20,00

Każdorazowo

Od 50,00

od każdego przelewu

10,00

Rozdział 9. Czynności kasowe
Lp. Rodzaj czynności (usługi)
1.
Wpłaty gotówki przekazywane na rachunki
a) prowadzone w innym banku krajowym
b) na rachunki Organizacji Pożytku Publicznego wpisanej do KRS
c) na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku9)
d) podmiotów gospodarczych, prowadzone w BS, z którymi Bank posiada zawartą indywidualną
umowę
2.
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe:
a) do 10 szt.
b) powyżej 10 szt.
Działania Banku podjęte w celu zwrotu kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania
3.
przez wpłacającego błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy / wypłata środków z rachunku
"zlecenia do wypłaty"
4.
Płatność kartą obcą w kasie Banku
5.
Wypłata gotówki z terminala kartą obcą
6.
Wypłata gotówki z terminala kartą Banku
7.
Realizacja czeku przyjętego do inkasa
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

tryb pobierania
każdorazowo

Stawka prowizji w PLN
0,50 % min. 5,00
0,00
0,5 % min. 2,00
zgodnie z zwartą umową

Od transakcji

0,00
0,25 % min. 3,00

za każdą transakcję

0,50 % min. 20,00

za każdą transakcję
od kwoty transakcji
za każdą transakcję

1,00
2,00 % min. 3,00
0,00
0,50 % min. 50,00

Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować w placówce Banku, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową
prowizję w wysokości 0,2%, nie mniej niż 50 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości
0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji
wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną.
Nie dotyczy przelewu na rachunek lokaty terminowej lub na rachunek lokacyjny
Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
nie dotyczy Pakietów
Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej www.bankbps.pl oraz www.bs-warta.pl
Opłata nie dotyczy rachunku ZFŚS oraz rachunków pomocniczych zakładanych w celu rozliczenia projektów unijnych i pomocowych
Do opłaty podstawowej dolicza się koszty Banku BPS SA
Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu, nie pobiera się prowizji, gdy spłata kredytu/części kredytu
następuje z dofinansowania ze środków unijnych lub zwrotu VAT,
Nie dotyczy rachunków prowadzonych dla PKZP
Bez opłat przez 12 miesięcy od otwarcia rachunku
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