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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie opłat i prowizji bankowych
dla klientów instytucjonalnych” zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną
oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - rezydentów i nierezydentów.
Zasady
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym pobierane
są z tych rachunków lub innych rachunków wskazanych przez posiadacza w dniu dokonania operacji
bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie.
Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza
rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych
z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Za pozostałe usługi opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w dniu
dokonania operacji bankowej.
Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania
z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za
udzielenie kredytu konsumenckiego).
W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…”
kierownik jednostki organizacyjnej (oddziału) ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji
w podanych granicach.
Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą ustalić odmienne stawki w granicach nadanych im uprawnień
przez Zarząd Banku.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią
inaczej.
Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich
pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania
prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.
Nie pobiera się prowizji i opłat od:
- wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym
oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce,
- wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie
upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,
- wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że
opłatę uiszcza odbiorca należności.
Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji
o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie podmiotów, o których
mowa w art. 110 Prawa bankowego.
Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Członek Zarządu lub kierownik jednostki organizacyjnej
Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź
wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z
interesem Banku Spółdzielczego.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Wisznicach w uzasadnionych przypadkach może ustalić odmienne warunki
niż wynikające z niniejszej Taryfy.
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lp.

1.

2.

Rodzaj usług (czynności)
Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE
I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB
POMOCNICZY W ZŁOTYCH
Otwarcie rachunku:
a) bieżącego,
b) pomocniczego
c) bieżącego i pomocniczego rolnika indywidualnego
d) bieżącego i pomocniczego wspólnoty mieszkaniowej
e) bieżącego i pomocniczego jednostki organizacyjnej nie prowadzącej
działalności gospodarczej
Prowadzenie rachunku miesięcznie:
a) bieżącego,
b) pomocniczego
c) bieżącego i pomocniczego rolnika indywidualnego
d) bieżącego i pomocniczego wspólnoty mieszkaniowej
e) bieżącego i pomocniczego jednostki organizacyjnej nie prowadzącej
działalności gospodarczej

stawka obowiązująca

25,00zł
25,00zł
25,00zł
25,00zł
25,00zł

15,00zł
15,00zł
5,00zł
15,00zł
10,00zł

UWAGA: Kierownik placówki może podjąć decyzję o zwolnieniu z prowizji za prowadzenie
rachunku w szczególności gdy: jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej; w Banku
prowadzony jest rachunek podmiotu powiązanego w działalnością jednostki (np. OSP - Gmina,
klub uczniowski, rada rodziców, komitet rodzicielski - szkoła, kasa zapomogowo-pożyczkowa,
związek zawodowy - właściwy zakład pracy, itp.); posiadacz rachunku zrezygnuje z
oprocentowania rachunku.

3.1.
4.
4.1.

Wpłaty gotówkowe dokonywane przez Posiadacza na rachunek w kasach
Banku
Wpłata gotówkowa na rachunek w bankomatach Banku1
Wypłaty gotówkowe z rachunku na podstawie:
czeku gotówkowego

4.2.

dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem komputerowym

5.

Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta
w formie przelewów na rachunek innego banku lub formie wypłaty gotówki w
kasie lub bankomacie.

3.

bez opłat
bez opłat
0,50% min. 3,00zł i nie więcej niż
125,00zł
0,50% min. 3,00zł i nie więcej niż
125,00zł
0,10% i nie więcej
niż 200,00zł

UWAGA:
- za wpływ bieżący nie uznaje się środków z tytułu umów między klientem a Bankiem, których
efektem jest uznanie rachunku bieżącego klienta np.: z tytułu udzielonego kredytu, zapadłych lokat,
opłata jest niezależna od opłat pobieranych za przelewy lub wypłatę,
- opłatę pobiera się od każdej dyspozycji tj. pojedynczego przelewu lub dyspozycji wypłaty,
- kierownik placówki może ustalić stawkę prowizji w wysokości od 0,00% do 0,10%.

6.

6a.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:
a) w Banku
b) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR
c) w innym banku krajowym w systemie SORBNET
Realizacja przelewu transgranicznego
Administrowanie przelewami bez pokrycia - za każdy przelew
Wydanie czeków - za jeden czek
Potwierdzenie czeku - od każdego czeku
Inkaso czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
Realizacja zlecenia stałego:
a) na rachunek w Banku
b) na rachunek w innym banku krajowym
Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela, z rachunku
prowadzonego:

bez opłat
3,00zł
35,00zł
30,00zł plus poniesione koszty
2,00zł
1,00zł
10,00zł
20,00zł
20,00zł
bez opłat
2,00zł

UWAGA: opłata pobierana z rachunku wierzyciela

14.
15.

a) w Banku
b) w innym banku krajowym - za jedno polecenie
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty

bez opłat
3,50zł
2,00zł
3,00zł
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16.

17.
17.1.
17.2.

17.3.

17.4.
1.
2.
3.
4.

5.

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
dłużnika na rachunek:
a) w Banku
b) w innym banku krajowym
Wyciąg z rachunku bankowego:
odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek
wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju)
a) listem zwykłym
- raz w miesiącu lub rzadziej
- częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę
b) listem poleconym - za każdą przesyłkę
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą
przesyłkę:
a) listem zwykłym
b) listem poleconym
sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg
II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku lokaty
Wpłaty na rachunek lokaty
Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:
a) w Banku
b) w innych bankach w systemie ELIXIR
Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek

1,00zł
3,00zł
bez opłat

bez opłat
5,00zł
10,00zł
10,00zł
20,00zł
5,00zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3,00zł
bez opłat

UWAGA - wypłaty gotówkowe w wysokości 10 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed
dokonaniem wypłaty

1.
2.
3.
3.1.
4.

III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ
RACHUNKÓW
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, potwierdzenia przelewu
Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) - od
każdego dokumentu
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego
posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda,
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii bankowej
Sporządzenie, na wniosek posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w
art. 105 w zw. z art. 110 Prawa bankowego zaświadczenia o obrotach

5,00zł
5,00zł
30,00zł
50,00zł
50,00zł

UWAGA: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego

5.

6.
7.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku,
stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów
bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od
zajęcia
Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za
granicę
Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających
wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci)
mogących posłużyć do sfałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach
bankowych w placówce Banku prowadzącej rachunek podmiotu

50,00zł

50,00zł

25,00zł

UWAGA: w przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność
gospodarczą, zastrzeżenia dokumentu dokonuje się zgodnie z Taryfą.

8.

9.
9.1.
10.
11.

Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.:
regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności,
akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku
określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta - jednorazowo
za daną usługę (czynność)
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika do
rozporządzania wskazanym rachunkiem
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o odwołaniu pełnomocnika do
rozporządzania wskazanym rachunkiem
Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania

25,00zł

bez opłat
5,00zł
bez opłat
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12.

niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz
wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów
(kwota płatna od każdego wysłanego monitu)
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu
- za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji

25,00zł

20,00zł

Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika od każdego zrealizowanego przelewu

13.

14.
15.

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych
rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów
- za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem
b) z innymi bankami
Potwierdzenie wykonania blokady środków
Udzielenie telefonicznie na hasło informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna

bez opłat
50,00zł
10,00zł
10,00zł

Uwaga:
- opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków,

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

IV. USŁUGI INTERNETOWE - KORPORACYJNE
Dostęp do rachunku przez Internet - miesięcznie
SMS Banking - za każdy SMS
Za aktywację i dezaktywację usługi SMS Banking - jednorazowa opłata
pobierana od klientów nie posiadających dostępu do rachunku przez Internet
Bankofon
Realizacja przelewu na rachunki:
a) prowadzone w Banku
b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR:
c) urzędu skarbowego, ZUS
Realizacja zlecenia stałego na rachunek :
a) prowadzony w Banku
b) prowadzony w innym banku krajowym
c) urzędu skarbowego, ZUS
Wydanie karty kodów jednorazowych:
Zablokowanie/odblokowanie identyfikatora
Zmiana hasła
Dodanie kolejnego rachunku do obsługi przez Internet
Przesłanie karty kodów pocztą
Blokada/odblokowanie karty kodów

bez opłat
0,20zł
2,00zł
bez opłat
bez opłat
1,50zł
1,50zł
bez opłat
1,50zł
1,50zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00zł
bez opłat

V. USŁUGI INTERNETOWE - eCorpNet
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Opłata miesięczna za użytkowanie
Zmiana, dodanie, usunięcie osoby upoważnionej do wykonywania przelewów
Przelew na rachunek bankowy prowadzony:
a) w Banku
b) w innym banku krajowym
c) urzędu skarbowego , ZUS
Przyjazd informatyka do siedziby Klienta na jego wezwanie:
a) w celu usunięcia awarii nie zawinionej przez użytkownika
b) w celu usunięcia awarii powstałej z winy użytkownika spowodowanej
niewłaściwą obsługą aplikacji
Obsługa błędnie wysłanej paczki z przelewami
Telefoniczne konsultacje dotyczące problemów technicznych
Wydrukowanie potwierdzenia przelewów na żądanie Klienta
Inne czynności nietypowe nie wymienione w Taryfie
Rozdział II. KARTY BANKOWE

od 0,00zł do 300,00zł
30,00zł
0,00zł
1,50zł
1,50zł
bez opłat
koszty przejazdu samochodem
osobowym + 20,00zł za każdą
rozpoczętą godzinę pracy
bez opłat
bez opłat
5,00zł
10,00zł - 300,00zł

KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA Z CHIPEM, VISA
BUSINESS Z CHIPEM DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH
1.
2.

Operacja gotówkowa w obrocie międzynarodowym, transakcja w POS,
transakcja w ATM, transakcja w punkcie obcym zagranicznym
Operacja gotówkowa w obrocie międzynarodowym, reversal w ATM,

2% minimum 10,00zł
2% minimum 10,00zł
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.

transakcja w punkcie obcym zagranicznym
Operacja bezgotówkowa po debecie w obrocie krajowym, transakcja w
punkcie obcym krajowym
Operacja gotówkowa w obrocie krajowym, transakcja w POS, transakcja w
ATM, reversal w ATM, transakcja w punkcie obcym krajowym
Operacja gotówkowa w obrocie krajowym, transakcja w ATM, transakcja w
bankomacie własnym
Miesięczna opłata za korzystanie z karty
Ponowne generowanie i wysyłka nr pin
Zastrzeżenie karty
Ponowne generowanie karty w miejsce zastrzeżonej
Opłata za duplikat karty
Awaryjna wypłata gotówki po utracie karty za granicą
Rozdział III. KREDYTY
I. KREDYTY KOMERCYJNE I PREFERENCYJNE
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz o
zastosowanie ulgi w spłacie kredytu (prolongata, konwersja zadłużenia itp.)
Uwaga:
- opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku
klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu,
- w przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji za
udzielenie kredytu,

2.
2.1.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu
Komercyjnego z zastrzeżeniem pkt. 2.2., 2.3. i 2.4.

2.2.

Na zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej zaciąganego
przez Kredytobiorców posiadających w BS w Wisznicach czynny rachunek
bieżący
Na zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej zaciąganego
przez Kredytobiorców nie posiadających w BS w Wisznicach czynnego
rachunku bieżącego
Inwestycyjnego pomostowego z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych
UE
Preferencyjnego z dopłatami ARiMR do oprocentowania
a) kredyty udzielone do 17 września 2012r.
b) kredyty udzielane od 18 września 2012r. do 31 grudnia 2014r.
c) kredyty udzielane od 01 stycznia 2015r.
Prowizja za uruchomienie środków z kredytu obrotowego odnawialnego w
rachunku bieżącym i rachunku kredytowym - od kwoty uruchomionych
środków - miesięcznie
Opłata za administrowanie kredytami inwestycyjnymi z dopłatami ARiMR do
oprocentowania:
a) kredyty udzielone do 31.12.2002r.

2.3.

2.4.
2.5.

3.

4.

0,00 zł
2% minimum 6,00zł
0,00 zł
4,00zł
10,00zł
25,00zł
10,00zł
10,00zł
1.000,00zł

-do 1.000,00zł
- 5,00zł
-pow. 1.000,00zł do 5.000,00zł
-10,00zł
-pow.5.000,00zł do 10.000,00zł - 15,00zł
-pow.10.000,00zł do 50.000,00zł - 30,00zł
-pow. 50.000,00zł
- 0,1% od kwoty
wnioskowanej

od 1,00% do 3,00% (lub wg
umowy albo na warunkach
wynikających z odrębnych
uregulowań) w zależności od
okresu, na jaki został udzielony
kredyt:
- do 1 roku 1,00%
- pow. 1 roku do 3 lat 2,00%
- pow. 3 lat 3,00%
1,00%

2,00%
- do 1 roku - 1,00%
- pow. 1 roku - 2,00%
2,00%
1,00%
1,85%
0,20%

bez opłat
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b) kredyty udzielone od 01.01.2003r. do 30.04.2007r.
UWAGA: Kredytobiorca uiszcza opłatę „z dołu” jednorazowo do 31 marca każdego roku.

c) kredyty udzielone od 01 maja 2007r. do 17 września 2012r.
d) kredyty udzielane od 18 września 2012r. do 04 lipca 2013r.

e) kredyty udzielane od 05 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

f) kredyty udzielane od 01 stycznia 2015r.
Prowizja za gotowość finansową liczona za każdy dzień od kwoty
niewykorzystanego kredytu lub transzy
Prowizja rekompensacyjna od kwoty kapitału spłaconej przed terminem
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub
odsetek) - od kwoty prolongowanej
Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - od kwoty
zwiększenia kredytu
Prowizja od dokonanej konsolidacji lub restrukturyzacji kredytów
a) zaciągniętych w BS w Wisznicach;
b) zaciągniętych w innych bankach i instytucjach finansowych
Za pisemne wyjaśnienie, dotyczące dokonanej przez Bank oceny zdolności
kredytowej, dokonane na wniosek Klienta
Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)
na wniosek Kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania
Zmiana zabezpieczenia kredytu w trakcie obowiązywania umowy kredytowej
dokonana na wniosek Kredytobiorcy.
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 11 i 12,
dokonywana na wniosek klienta, płatna jednorazowo od każdego aneksu
Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z
umową
II. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ
RACHUNKÓW KREDYTOWYCH
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku,
stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak
Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy
Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu - za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu
pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie
terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie
dokumentów - kwota płatna od każdego wysłanego wezwania (monitu)
Za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki lub zwolnienie spod hipoteki

1/ do 1,00% rocznie od kwoty
zadłużenia wg stanu na 01 stycznia
danego roku kalendarzowego - w
pierwszym roku po udzieleniu
kredytu
2/ do 1,50% rocznie od kwoty
zadłużenia wg stanu na 01 stycznia
danego roku kalendarzowego - w
następnych latach po udzieleniu
kredytu
bez opłat
0,20% zaangażowania
kredytowego na ostatni dzień
roboczy każdego kolejnego
kwartału kalendarzowego z
pominięciem kwartału, w którym
udzielono kredytu (pobierana
kwartalnie)
0,50% zaangażowania
kredytowego na ostatni dzień
roboczy każdego kolejnego
kwartału kalendarzowego z
pominięciem kwartału, w którym
udzielono kredytu (pobierana
kwartalnie)
Bez opłat
bez opłat
bez opłat
2,00% min. 20,00zł
1,50% min. 50,00zł

1,00%
2,50%
250,00zł
50,00zł
100,00zł
0,1% od kwoty kredytu, nie mniej
niż 100,00zł
10,00zł

50,00zł
30,00zł
20,00zł
bez opłat
25,00zł
20,00zł
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
12a.

13.

14.

1.

Za wydanie zgody na zwolnienie spod zastawu bankowego lub sądowego
zastawu rejestrowego
Za wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką w całości lub
części
Za obsługę weksli do zapłaty - od każdego weksla
Za zgłoszenie weksli do protestu
Za przygotowanie wniosku o wpis zastawu rejestrowego lub wpis hipoteki
Za przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego lub
wykreślenie hipoteki
Za pobranie, na życzenie klienta, elektronicznej wersji księgi wieczystej z
dostępnej bazy on-line, wyłącznie dla celów oceny zdolności kredytowej lub
wartości zabezpieczenia kredytu
Za przejęcie długu, od kwoty przejęcia.
Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta
Rozdział IV. INNE USŁUGI
I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE
Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub
awalu wekslowego

20,00zł
50,00zł
20,00zł
1,00% sumy wekslowej
50,00zł
20,00zł
15,00zł od każdej księgi
1,00% kwoty przejmowanej, nie
mniej niż 100,00zł i nie więcej niż
1.000,00zł
od 20,00zł

100,00zł

UWAGA:
- prowizja za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie
odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług,
- w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja ta nie jest zaliczana na poczet prowizji
za udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo w dniu
wydania promesy):
a) termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie
b) termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy
Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu wekslowego
zobowiązania - od kwoty zobowiązania Banku, za każdy 3 miesięczny okres
ważności tego zobowiązania
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej
aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres
Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty zwiększenia
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z jednoczesnym
zwiększeniem kwoty gwarancji - od kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia
lub awalu wekslowego, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres
Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub
poręczenia bankowego, niż wymienione w pkt. 5,6 - jednorazowo od każdego
aneksu

od 0,20% do 0,50% min. 100,00zł
od 0,40% do 1,00% min. 100,00zł
od 1,00% do 5,00%

od 1,00% do 5,00%
od 1,00% do 5,00% min. 100,00zł
od 1,00% do 5,00%
100,00zł

UWAGA: w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub
przepisów wewnętrznych Banku - prowizji nie pobiera się.

8.
1.
2.
3.

4.

Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia
II. USŁUGI RÓŻNE
Wydanie kserokopii umowy
Wydanie opinii o kliencie Banku (na wniosek klienta)
Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom
audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie
upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę
bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105
ust. 1 i 2 Prawa bankowego - od jednego podmiotu wyszczególnionego w
zapytaniu

0,15% min. 100,00zł
20,00zł
50,00zł
100,00zł
50,00zł

UWAGA: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w
przypadku banków spółdzielczych stosujących do Banku zasadę wzajemności

5.

Polecenie wypłaty w obrocie dewizowym:
a) realizacja (skup) poleceń wypłaty otrzymanych z banków krajowych i
zagranicznych (otrzymane przelewy transgraniczne)
b) realizacja poleceń sprzedaży wysłanych do banków krajowych i
zagranicznych (wysłane przelewy transgraniczne)

10,00zł
15,00zł
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1.

III. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:
a) oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe osób prywatnych
prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wisznicach
b) pozostałe rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wisznicach
c) prowadzone w innych bankach krajowych, z zastrzeżeniem pkt d) i e)

d) ZUS - z tytułu składek ubezpieczeniowych
e) urzędów skarbowych - z tytułu zobowiązań podatkowych
2.

1.

2.

3.

Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych
na obiegowe
a) od klientów posiadających rachunek bieżący lub pomocniczy w Banku
b) od klientów nie posiadających rachunku bieżącego lub pomocniczego w
Banku
IV. INNE OPŁATY KASOWO-SKARBCOWE
Za przechowywanie w depozycie bankowym, książeczek oszczędnościowych,
duplikatów kluczy, itp. - od każdego deponowanego dokumentu lub
przedmiotu
Za przyjęcie wpłaty gotówkowej na rachunek klienta lub wypłatę gotówkową z
rachunku klienta - dokonane w placówce klienta
Za usługi nie przewidziane w Taryfie

bez opłat
bez opłat
1/ 2,80zł - przy kwotach do
1.000,00zł,
2/ 0,50% kwoty wpłaty, przy
kwotach przekraczających
1.000,00zł, nie więcej niż 150,00zł
0,5% kwoty wpłaty, nie mniej niż
4,00zł
0,5% kwoty wpłaty, nie mniej niż
4,00zł
bez opłat
bez opłat
0,3% wymienianej kwoty, nie
mniej niż 2,00zł
20,00zł - za każdy rozpoczęty
miesiąc kalendarzowy
koszty przejazdu plus 10%
minimalnego wynagrodzenia za
pracę
do uzgodnienia
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