Załącznik do Uchwały nr 64/28/2018
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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE

w Banku Spółdzielczym w Santoku

Obowiązuje od dnia 08.08.2018r.

Taryfa prowizji i opłat

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH…………………………………………………………...……………………………………………………………
3
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych …………………...........................……….………………….…………..………………………
3
Rozdział 2. Karty płatnicze- karty z funkcją zbliżeniową MasterCard do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
4
DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH…………………………………………………….……………………………………………………………
5
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych ……………………………………………………………..………………………………….……………………………
5

1

Taryfa prowizji i opłat

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Bank Spółdzielczy w Santoku, zwany dalej bankiem, pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe, związane z obrotem dewizowym, dla klientów
indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej.
2 Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca transakcji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej

3. 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.
4. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika inaczej.
6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku
lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej.
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 Banki 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 wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu rozliczenia należnych opłat i prowizji.
9. Niniejsza "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne" ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne
postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z klientami.
10. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych.
11. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a bankiem.
12. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 11 pkt 2, pobierane są ostatniego dnia roboczego miesiąca.
W przypadku klientów indywidualnych i instytucjonalnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia
korzystania z usługi świadczonej przez bank. Opłaty roczne w przypadku klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli
klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
13. Opłaty i prowizje za czynności bankowe nie są pobierane od wypłat gotówkowych wiążących się z zamknięciem rachunku rozliczeniowego,
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Taryfa Prowizji i opłat

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Płatności w obrocie dewizowym
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

2

3

1

1.

4.

Rachunek Standardowy
4

Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku:
Prowadzenie rachunku płatniczego

2.
3.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Wprowadzenie zmian dot.prowadzonego rachunku ( nazwa, adres)
Wpłaty gotówkowe na rachunek:
1) dokonywane w placówce banku
Wypłaty gotówkowe
1) Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce banku
2) Wypłata gotówkowa nieawizowana (prowizja dodatkowa) 1

miesięcznie

5,00 zł

za każdą zmianę

bez opłat

-

bez opłat

za każdą wypłatę
naliczana od różnicy między kwotą wypłacaną
a kwotą 2500,00 EUR/USD

bez opłat

Naliczana od różnicy między kwotą niepodjętą a
kwotą 2500,00 EUR/USD
za każdy dokument

3) Utrzymanie pogotowia kasowego, w przypadku niepodjęcia kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym terminie
5.

Sporządzenie dokumentu przelewu/wpłaty na zlecenie klienta

6.

SEPA *- realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie dewizowym nominowanych w EUR , z datą waluty TOMNEXT,
spełniających następujące warunki (łącznie):

0,10%
0,20%
2,00 zł

za każdy przelew

4,80 zł

za każdy przelew

30,00 zł

a) rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG
b) bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta
c) określona opcja kosztowa SHA
Uwaga ! do SEPY nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego
7.

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju – tryb normalny (TOMNEXT)
1) przekazy do 5.000 EURO
2) przekazy przekraczające 5.000 EURO
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*:
65,00 zł

UWAGA! Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.
8.
9.

*

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT) - dodatkowa
opłata do ust. 6 i 7
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR) *:
1) przekazy do równowartości 2.500 EURO
2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 EURO

za każdy przelew

100,00 zł

40,00 zł.

za każdy przelew

80,00 zł.

Uwaga! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu.
Opcje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej

Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji
płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych
nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)
11.
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego raz w miesiącu
c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego częściej niż raz w miesiącu:
- list zwykły
- list polecony
Sporządzenie:
12.
1) odpisu wyciągu bankowego za każdy miesiąc:
- z roku bieżącego
- z lat ubiegłych
2) odpisu dowodu bankowego:
- z roku bieżącego
- z lat ubiegłych
3) dokumentu przelewu/wpłaty na zlecenie klienta
13.
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego, w tym zablokowanego
10.

za każda reklamację

100,00 zł

-

bez opłat
bez opłat

za każdą przesyłkę

5,00 zł
7,50 zł

za każdy dokument

5,00 zł
10,00 zł
2,00 zł
10,00 zł
2,00 zł

za każde zaświadczenie
za każde zaświadczenie

30,00 zł

za każdą opinię
za każdą opinię

40,00 zł
60,00 zł

za każdą dyspozycję

30,00 zł

Przyjęcie zapisu na wypadek śmierci lub jego zmiana

za każdą dyspozycję

10,00 zł

18.

Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza
rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy, błędnie przesłanej kwoty

za każdą dyspozycję

16,00 zł

19.

Korzystanie z usługi telefonicznego udzielania informacji "na hasło"

miesięcznie

5,00 zł

14.

Wydanie zaświadczenia o wysokości środków na rachunku bankowym

15.

16.

Wydanie opinii bankowej o kliencie w oparciu o informacje z okresu:
- ostatnich 12 m-cy
- wcześniejszego niż ostatnie 12 m-cy
Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (w trakcie trwania umowy)

17.

40,00 zł

* Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami Banku Spółdzielczego w
Santoku i/lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB
1) Przy ustaleniu wysokości prowizji bierze się pod uwagę sumę wszystkich wypłat klienta z danego rachunku we wszystkich placówkach banku w danym dniu operacyjnym.
2) Opłata pobierana w przypadku niespełnienia wymogów SEPA
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Taryfa prowizji i opłat

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 2. Karty płatnicze z funkcją zbliżeniową MasterCard do rachunków oszczędnościowych w EUR/USD

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

1

2

1.
Użytkowanie karty 3)

Tryb pobierania
opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Rachunek Standardowy

3

4

miesięcznie za każdą
kartę

1 EUR, 1,50 USD

2. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach bankówSGB (przy użyciu terminala POS)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od
wypłacanej kwoty

5) w bankomatach za granicą
3. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
4. Wydanie nowego numeru PIN 3)
5. Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

2) innych, niż wskazane w pkt 1

bez opłat
1 EUR, 1 USD
1,50 EUR, 2 USD
3 % min. odpowiednio 1,50
EUR, 2 USD
3 % min. odpowiednio 1,50
EUR, 2 USD
0,50 EUR, 0,50 USD
1,50 EUR, 2 USD
1 EUR, 1 USD
1,50 EUR, 2 USD

6. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB

za każde sprawdzenie

2) innych, niż wskazane w pkt 1

0,25 EUR, 0,30 USD
1 EUR, 1 USD

7. Zestawiernie transakcji przesyłane do klienta
1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 3)

miesięcznie

3) opłata niepobierana do 31 grudnia 2018 roku włącznie
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0,50 EUR, 0,60 USD

Taryfa Prowizji i opłat

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

1

2

3

4

miesięcznie, za każdy rachunek

bez opłat
20,00 zł

1.

Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku rozliczeniowego
(rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):
1) otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego
2) prowadzenie rachunku bankowego
3) likwidacja rachunku bankowego

2.
3.

Wprowadzenie zmian dot. Prowadzonego rachunku ( nazwa, adres)
Wpłaty gotówkowe:
1) na rachunki klienta prowadzone w banku
Wypłaty gotówkowe:

4.
1)

Wypłata gotówkowa nieawizowana (prowizja dodatkowa )
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2) Utrzymanie pogotowia kasowego, w przypadku niepodjęcia kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym
terminie
5.

Sporządzenie dokumentu przelewu/wpłaty na zlecenie klienta

6.

Odsprzedaż środków znajdujących się na rachunkach walutowych (nie dotyczy rachunków
prowadzonych w SEK)

7.

SEPA *- realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie dewizowym nominowanych w EUR z datą
waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie):

Rachunek bieżący i pomocniczy

jednorazowo, za każdy likwidowany rachunek

30,00 zł

za każdą zmianę

bez opłat

naliczana od wpłacanej kwoty

0,50% min. 4,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty
naliczana od różnicy między kwotą wypłacaną
a kwotą 2500,00 EUR/USD

0,50% min. 4,00 zł
0,20%

Naliczana od różnicy między kwotą niepodjętą a
kwotą 2500,00 EUR/USD

0,2%

za każdy dokument

2,00 zł

naliczana od kwoty operacji

0,05% min.10,00 zł,max.100,00 zł

za każdy przelew

4,80 zł

za każdy przelew

30,00 zł

a) rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG
b) bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta
c) określona opcja kosztowa SHA
8.

Uwaga ! do SEPY nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju – tryb normalny
5

(TOMNEXT) * :
1) przekazy do 5.000 EURO
2) przekazy przekraczające 5.000 EURO

65,00 zł

UWAGA! Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.
9.

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym
(OVERNIGHT)

10.

*

- dodatkowa opłata do ust. 7 i 8

za każdy przelew

100,00 zł

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu
przekazów (OUR) *:
za każdy przelew

1) przekazy do równowartości 2.500 EURO
2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 EURO

40,00 zł.
80,00 zł.

Uwaga! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu.
Opcje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej

11.

Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie wszelkich niezgodności
powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie
kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)

za każda reklamację

100,00 zł

12.

Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym
- od każdego pełnomocnika (w trakcie trwania umowy)

za każdą dyspozycję

50,00 zł

13.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego
c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego w formie papierowej częściej
niż raz w miesiącu:
- list zwykły
- list polecony

-

bez opłat
bez opłat

14.

za każdą przesyłkę
5,00 zł
10,00 zł

Sporządzenie:
1) odpisu wyciągu bankowego za każdy miesiąc:

za każdy dokument
10,00 zł

- z roku bieżącego

15,00 zł

- z lat ubiegłych
2) odpisu dowodu bankowego:

4,00 zł

- z roku bieżącego

10,00 zł.

15.

- z lat ubiegłych
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego

za każde zaświadczenie

35,00 zł

16.

Wydanie zaświadczenia o wysokości środków na rachunku bankowym

za każde zaświadczenie

40,00 zł

17.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu zablokowanego rachunku

za każde zaświadczenie

30,00 zł

18.

Wydanie opinii bankowej o kliencie w oparciu o informacje z okresu:
za każdą opinię

70,00 zł

- ostatnich 12 m-cy
19.

20.

90,00 zł

- wcześniejszego niż ostatnie 12 m-cy
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu egzekucyjnego

Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy, błędnie
przesłanej kwoty

21.

Korzystanie z usługi telefonicznego udzielania informacji "na hasło"

22.

Zmiana karty wzorów podpisów

za każdą wyegzekwowana kwotę w ramach
jednego zajęcia z wyłączeniem kwot mniejszych
niż 30 zł, przekazywanych na zlecenie organu
egzekucyjnego w celu uzupełnienia do wcześniej
zrealizowanego zajęcia. Dodatkowo pobierana jest
opłata za przelew środków na rachunek organu
egzekucyjnego

50,00 zł

za każdą dyspozycję

16,00 zł

miesięcznie

10,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

* Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są
klientami Banku Spółdzielczego w Santoku i/lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB

4) Przy ustaleniu wysokości prowizji bierze się pod uwagę sumę wszystkich wypłat klienta z danego rachunku we wszystkich placówkach banku w danym dniu operacyjnym.
5) Opłata pobierana w przypadku niespełnienia wymogów SEPA
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