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Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie
dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku BSR w Krakowie dla klientów instytucjonalnych i rolników zwana dalej Taryfą ma
zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach BSR w Krakowie, zwanego dalej Bankiem.
2. W przypadku braku odmiennych zapisów umownych 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. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote i
wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
4. Bank nie pobiera opłat i prowizji od wpłat na cele charytatywne np. z tytułu darowizny.
5. Bank nie pobiera opłat i prowizji od wpłat, przelewów oraz stałych zleceń wykonywanych celem opłacenia składki za ubezpieczenie
zakupione w Banku.
6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych opłat i
prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.
7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
8. 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. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg
analogicznych zasad.
9. 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.
10. 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.
11. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas
(Publikacja URC nr 522) Bank 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.
12. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy
dokumentowej w obrocie dewizowym.
13. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew.
14. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według 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.
15. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży
produktu/usługi, której dotyczy.
16. Powyższa regulacja ma charakter ogólny, obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów
zawieranych z Bankiem.
17. Terminy i tryb pobierania prowizji oznaczają odpowiednio:


Miesięcznie – opłata pobierana miesięcznie pierwszego dnia roboczego miesiąca lub w innym dniu wskazanym w Taryfie



Za przelew – opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego



Dziennie – opłata pobierana w następnym dniu roboczym za dzień poprzedni
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RACHUNKI BANKOWE
TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe

Stawka

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Rachunek
rozliczeniowy dla
klienta
instytucjonalnego

Rachunek
rozliczeniowy
dla rolnikawariant I [13]

Rachunek
rozliczeniowy
dla rolnikawariant II [13]

1.

Otwarcie rachunku (dla każdej waluty)

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

2.

Prowadzenie rachunku w złotych [1]

miesięcznie

25zł/30zł [11]

7,00 zł

0,00 zł

3.

Prowadzenie rachunku w walutach wymienialnych [1]

miesięcznie

30 zł

30 zł

30 zł

4.

Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia

jednorazowo

50 zł

50 zł

50 zł

5.

Przelewy krajowe w PLN:

5.1

Przelew na rachunek w Banku:

5.1.1

w placówce Banku [14], [17]

4 zł

2 zł

4 zł

0 zł

0 zł

0 zł

7 zł

6 zł

7 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 zł

1 zł

1 zł

10 zł

10 zł

10 zł

20 zł

20 zł

20 zł

40 zł

40 zł

40 zł

za przelew
5.1.2

w systemie bankowości elektronicznej

5.2

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: [2]

5.2.1

w placówce Banku

5.2.2

w systemie bankowości elektronicznej:

5.2.2.1

przelewy do organów podatkowych

za przelew

za przelew
5.2.2.2

pozostałe przelewy

5.3

Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie EXPRESS ELIXIR:

5.3.1

w systemie bankowości elektronicznej e BSR

5.4

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET:

5.4.1.

w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł

za przelew

od transakcji
5.4.2

w kwocie niższej niż 1 000 000 zł

5.5

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET w systemie bankowości elektronicznej:

5.5.1

w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł

20 zł

20 zł

20 zł

40 zł

40 zł

40 zł

od transakcji
5.5.2

w kwocie niższej niż 1 000 000 zł
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Stawka
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Rachunek
rozliczeniowy dla
klienta
instytucjonalnego

Rachunek
rozliczeniowy
dla rolnikawariant I [13]

6.

Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej:

6.1

Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości elektronicznej na rachunek
w innym banku:

6.1.1

polecenie przelewu SEPA:

6.1.1.1

w placówce Banku:

6.1.1.1a

do banków krajowych

6.1.1.1b

do banków zagranicznych

6.1.1.2

w systemie bankowości elektronicznej:

6.1.1.2a

do banków krajowych

6.1.1.2b

do banków zagranicznych

6.1.2

polecenie wypłaty [3]

6.1.3

przelew pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi
w Banku [6]

6.2

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:

6.2.1

w EUR, USD, GBP i PLN w trybie „pilnym”
(opłata dodatkowa do pkt. 6.1.2)

od transakcji

od transakcji

Rachunek
rozliczeniowy
dla rolnikawariant II [13]

7 zł

6 zł

7 zł

7 zł

6 zł

7 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

0,25% min. 30 zł,
max. 300 zł

0,25% min. 30 zł,
max. 300 zł

10 zł

10 zł

10 zł

150 zł

150 zł

150 zł

20 zł / 40 zł

20 zł / 40 zł

20 zł / 40 zł

0 zł

0 zł

0 zł

20 zł

20 zł

20 zł

0 zł

0 zł

0 zł

20 zł

20 zł

20 zł

0,25% min. 30 zł,
max. 300 zł

od transakcji

od transakcji
6.2.2

Polecenie przelewu TARGET / SWIFT w EUR w ramach
EOG [16]

6.3

Realizacja przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych:

6.3.1

z banków krajowych:

6.3.1a

w walucie EUR
od transakcji

6.3.1b

polecenie przelewu w walucie obcej, innej niż EUR

6.3.2

z banków zagranicznych:

6.3.2a

w ramach EOG w walucie EUR

6.3.2b

w ramach EOG w walucie innej niż EUR oraz spoza EOG
[polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN”
lub „SHA”]

6.4

Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta
(opłata pobierana ze zwracanej kwoty)

od transakcji

0,15% min. 20 zł,
max. 100 zł

0,15% min. 20 zł,
max. 100 zł

0,15% min. 20 zł,
max. 100 zł

6.5

Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta [4]

za zlecenie

120 zł + koszty
banków trzecich

120 zł + koszty
banków trzecich

120 zł + koszty
banków trzecich

6.6

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane
„z góry” od poleceń wypłaty [5]

6.7

od transakcji

80 zł
od transakcji

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu,
wykonane na zlecenie Klienta
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120 zł + koszty
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banków trzecich

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie
dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników

Stawka
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Rachunek
rozliczeniowy dla
klienta
instytucjonalnego

Rachunek
rozliczeniowy
dla rolnikawariant I [13]

Rachunek
rozliczeniowy
dla rolnikawariant II [13]

7.

Elektroniczne Kanały dostępu:

7.1

e BSR

7.1.1

aktywacja usługi

jednorazowo

10 zł

10 zł

10 zł

7.1.2

korzystanie z usługi

miesięcznie

0 zł

0 zł

0 zł

7.1.3

hasło jednorazowe SMS do autoryzacji/ za każdy sms

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł

7.1.4

ilość darmowych SMS do autoryzacji

0

0

0

7.1.5

zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku

jednorazowo

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

7.1.6

wydanie nowych identyfikatorów

jednorazowo

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

7.2

e BSR -BIZNES

7.2.1

aktywacja usługi

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

7.2.2

korzystanie z usługi

miesięcznie

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

7.2.3

udostępnienie usługi dla 2 pierwszych użytkowników w
ramach umowy

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

7.2.4

udostępnienie usługi dla każdego kolejnego użytkownika w
ramach umowy

jednorazowo

130 zł

130 zł

130 zł

7.2.5

hasło jednorazowe SMS do autoryzacji/ za każdy sms

dziennie

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł

7.2.6

ilość darmowych SMS do autoryzacji

0

0

0

8.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe - rachunek złotowy:

8.1

wpłata gotówkowa [7]

8.2

wypłata gotówkowa [8]

9.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe - rachunek walutowy:

9.1

wpłata gotówkowa [7]

dziennie
w miesiącu

w miesiącu

od kwoty

0,4% min.6 zł
max.1000 zł

0,4% min.6 zł
max.1000 zł

0,6% min.6 zł
max 600 zł

0,4% min.6 zł
max. 1000 zł

0,4% min.6 zł
max.1000 zł

0,6% min.6 zł
max.600 zł

0,4% min.10zł

0,4% min.10zł

0,4% min.10zł

0,5% min 10 zł

0,5% min 10 zł

0,5% min 10 zł

0 zł

0 zł

od kwoty
9.2

wypłata gotówkowa [8]

10.

Wykorzystanie środków z wpływów bieżących [9] (dotyczy
rachunków w złotych oraz walutach wymienialnych)

od kwoty
wykorzystanych
środków
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Stawka
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

11.

Zlecenie stałe:

11.1

rejestracja zlecenia stałego

11.2

Zmiana/odwołanie zlecenia stałego:

11.2.1

w placówce Banku

11.3

Realizacja zlecenia stałego [12]:

11.4

na rachunek w Banku:

11.4.1

w placówce Banku [15]

11.4.2

w systemie bankowości elektronicznej

11.5

na rachunek w innym banku:

11.5.1

w placówce Banku

Tryb pobierania

Rachunek
rozliczeniowy dla
klienta
instytucjonalnego

Rachunek
rozliczeniowy
dla rolnikawariant I [13]

Rachunek
rozliczeniowy
dla rolnikawariant II [13]

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

za zlecenie

2 zł

2 zł

2 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł

0 zł

0 zł

8 zł

8 zł

8 zł

1 zł

1 zł

1 zł

50 zł

50 zł

50 zł

4 zł

4 zł

4 zł

3 zł

3 zł

3 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

30 zł

30 zł

30 zł

za zlecenie

za zlecenie

11.5.2

w systemie bankowości elektronicznej

11.6

Realizacja zlecenia stałego z rachunku bankowego
złotowego - zryczałtowana opłata

12.

Polecenie zapłaty:

12.1

rejestracja polecenia zapłaty

12.2

odwołanie zgody lub aktualizacja polecenia zapłaty

12.3

realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza
rachunku na rachunek Wierzyciela

13.

Czeki krajowe:

13.1

wydanie czeków

13.2

potwierdzenie czeku

13.3

inkaso czeku

13.4

przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków

14.

SMS Banking

14.1

Aktywacja SMS Banking

14.2

Wysłanie wiadomości SMS/za każdy sms

14.3

Zmiana dyspozycji uaktywnienia usługi

15.

Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych[10]

15.1

Aktywacja usługi IPPM- opłata od wierzyciela

15.2

Abonament za korzystanie z usługi - miesięcznie uzależniony od sposobu generowania numerów rachunków wirtualnych:

15.2.1

samodzielnie przez klienta

miesięcznie

100 zł

100 zł

100 zł

15.2.2

w Banku na życzenie klienta

miesięcznie

200 zł

200 zł

200 zł

miesięcznie

za zlecenie

za czek

0,5% min. 5 zł

0,5% min. 5 zł

jednorazowo

50 zł

50 zł

50 zł

jednorazowo

5 zł

5 zł

5 zł

0,25 zł

0,25 zł

0,25 zł

jednorazowo

5 zł

5 zł

5 zł

jednorazowo

150 zł

150 zł

150 zł

miesięcznie zbiorczo
za każdy sms wysłany
przez Bank
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[1]
[2]

Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym został otwarty rachunek.
Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł,
realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego
realizowanego w systemie SORBNET. Nie dotyczy przelewów ZUS i organów podatkowych.

[3]

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku
opcji kosztowej „OUR”.

[4]

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

[5]

Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje
się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym.

[6]
[7]

Prowizja nie dotyczy przelewów w ramach tego samego Numeru Klienta
W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%.

[8]

Wysokość wypłat wymagających wcześniejszego awizowania i terminy zgłaszania podawane są w komunikacie Banku.
Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 50 zł powyżej kwoty wymaganej
komunikatem. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w
wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 50 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu
gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne
będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.

[9]

Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami w Banku, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz
zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę.

[10]

Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych stawka ustalana
indywidualnie.

[11]

Stawka prowizji pobierana zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli opłat i prowizji

[12]

Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

[13]

W przypadku rachunków rozliczeniowych dla rolników otwartych do dnia 31.10.2015r. każdy klient od 01.11.2015r
zostanie automatycznie objęty taryfą opłat i prowizji wariant I, z możliwością przejścia na wariant II w dowolnym okresie.
W przypadku rachunków rozliczeniowych dla rolników otwieranych po 01.11.2015r. klient decyduje w dniu otwarcia
rachunku o wyborze wariantu. Zmiana wariantu może nastąpić w dowolnym okresie po złożeniu pisemnego wniosku.

[14]

W przypadku, gdy dyspozycje posiadacza rachunku dotyczą przelewu środków na jego rachunek
oszczędnościowy lub oszczędnościowo - rozliczeniowy prowadzony w BSR w Krakowie - prowizja wynosi
0,4% min. 6 zł max. 1000 zł. Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

[15]

Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na spłatę odsetek / kredytu udzielonego przez BSR
w Krakowie

[16]

Wysokość opłaty uzależniona jest od kwoty przelewu:
- dla kwoty wyższej lub równej równowartości 1 000 000 zł opłata wynosi 20 zł
- dla kwoty niższej niż równowartość 1 000 000 zł opłata wynosi 40 zł.
Do przeliczania wartości przelewu w EUR na równowartość w złotych stosuje się kurs średni NBP dla EUR obowiązujący
w danym dniu operacyjnym.

[17]

Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewu środków na spłatę odsetek / kredytu udzielonego przez BSR w Krakowie,
przelewu na rachunek lokaty terminowej oraz przelewu na rachunek walutowy
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Załącznik nr 1 do tabeli nr 1
prowadzenie rachunku
bieżącego/pomocniczego

Oddział/Filia
KRAKÓW

30,00 zł

FILIA 1

30,00 zł

FILIA 2

30,00 zł

FILIA 3

30,00 zł

FILIA JERZMANOWICE

25,00 zł

BRZOSTEK

25,00 zł

CZCHÓW

25,00 zł

FILIA IWKOWA

25,00 zł

DĘBICA

30,00 zł

FILIA CZARNA

25,00 zł

FILIA JODŁOWA

25,00 zł

JODŁOWNIK

25,00 zł

FILIA TYMBARK

25,00 zł

LUBORZYCA

25,00 zł

MICHAŁOWICE

25,00 zł

NOWY WIŚNICZ

30,00 zł

FILIA BOCHNIA

30,00 zł

PLEŚNA

25,00 zł

RYGLICE

25,00 zł

SUŁKOWICE

30,00 zł

TARNÓW

25,00 zł

FILIA BOLESŁAW

25,00 zł

TRZCIANA

25,00 zł

WADOWICE GÓRNE

25,00 zł

WOJNICZ

25,00 zł

FILIA RADŁÓW

25,00 zł

FILIA WIETRZYCHOWICE

25,00 zł

ZAKLICZYN

25,00 zł

FILIA GROMNIK

25,00 zł

FILIA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

25,00 zł

ŻABNO

25,00 zł
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TAB. 2 Rachunki lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych
Rodzaj usług (czynności)

Lp.
1.
1.1
1.2

Tryb pobierania

Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
0 zł

Wpłata gotówkowa w placówce Banku [1]

od kwoty
0 zł

Wypłata gotówkowa [2]

2.

Przelewy krajowe:

2.1

Przelew na rachunek w Banku:

2.1.1

w placówce Banku

2.2

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: [3]

2.2.1

w placówce Banku

3.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET w placówce Banku:

3.1

w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł

3.2

Stawka

od transakcji

0,00 zł

od transakcji

10 zł

20 zł

od transakcji

w kwocie niższej niż 1 000 000 zł

40 zł

[1] W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%.
[2] Wysokość wypłat wymagających wcześniejszego awizowania i terminy zgłaszania podawane są w komunikacie Banku.
Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 50 zł powyżej kwoty wymaganej komunikatem.
W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej
min. 50 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku
braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.
[3] Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest
przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.
Nie dotyczy przelewów ZUS i organów podatkowych.

TAB. 3 Pozostałe rachunki
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka

wg umowy z klientem

wg umowy z klientem

I

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

1.

Opłaty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku

II

Rachunek VAT

1.

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 zł

2.

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0 zł

3.

Likwidacja rachunku

jednorazowo

0 zł
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TAB. 4 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka

1.

Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju:

1.1

listem zwykłym raz w miesiącu

1.2

listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu

1.3

listem poleconym – za każdą przesyłkę

2.

Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju:

2.1

listem zwykłym raz w miesiącu

2.2

listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu

2.3

listem poleconym – za każdą przesyłkę

3.

Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek

za wyciąg

0 zł

4.

Kopia wyciągu- na wniosek klienta

za wyciąg

5 zł

5.

Kopia umowy/karty wzorów podpisów - na wniosek klienta

za dokument

20 zł

6.

Sporządzenie historii rachunku na wniosek klienta

za stronę

5 zł

7.

Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych/ potwierdzenia realizacji przekazu
[1]

za dokument

10 zł

8.

Wydanie zaświadczenia/opinii/informacji na wniosek klienta

za dokument

50 zł

9.

Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom badającym
bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza
rachunku

od rachunku

50 zł

10.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu
pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem

za czynność

10 zł

11.

Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla
banków zagranicznych

za potwierdzenie

30 zł

za monit

20 zł

0 zł
za przesyłkę

20 zł

0 zł
za przesyłkę

10 zł
20 zł

Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku
12.

10 zł

z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego

13.

Realizacja przelewu do organu egzekucyjnego - pobiera się za każdy przelew na
rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji

14.

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do rachunków bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów
lub innych zobowiązań:

14.1

z Bankiem

za każdą zawartą
umowę

0 zł

14.2

z innymi bankami / instytucjami

za każdą zawartą
umowę

50 zł

15.

Potwierdzenie wykonania blokady środków

za czynność

20 zł

[1] prowizja nie dotyczy kopii wydawanych w dniu realizacji przelewu lub wpłaty gotówkowej
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KARTY BANKOWE
TAB. 5 Karty debetowe - VISA BUSINESS STANDARD

Rodzaj usług (czynności)

Lp.
1.

Tryb pobierania

Wydanie dwóch pierwszych kart

Stawka
0 zł

jednorazowo

Każda kolejna karta

25 zł

2.

Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku [1]

miesięcznie

0zł [5] / 7zł

3.

Wznowienie karty Visa Business Standard [2]

jednorazowo

25 zł

4.

Wydanie duplikatu karty Visa Business Standard

jednorazowo

25 zł

5.

Wydanie karty w trybie ekspresowym

jednorazowo

50 zł

6.

Transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą [3]

od transakcji

0 zł

7.

Transakcje gotówkowe [3]

7.1

w bankomatach BSR w Krakowie i we wskazanych bankomatach innych banków
krajowych i terminalach POS z którymi Bank zawarł umowy

7.2

w pozostałych bankomatach oraz punktach akceptujących kartę w kraju

7.3

w bankomatach oraz w punktach akceptujących kartę za granicą

6 zł

7.4

w usłudze cash back

2 zł

8.

Sprawdzanie salda w bankomacie[4]

od transakcji

0 zł

9.

Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta

od transakcji

10 zł

10.

Zmiana numeru PIN w bankomatach BSR w Krakowie i Santander Bank Polska S.A.
(dawny BZWBK)

od transakcji

0 zł

11.

Kolejne wydanie/odblokowanie numeru PIN

od transakcji

5 zł

12.

Zmiana danych Użytkownika karty

od transakcji

0 zł

13.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

jednorazowo

1 000 zł

14.

Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty

jednorazowo

1 000 zł

15.

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

jednorazowo

0 zł

0 zł
od transakcji

6 zł

[1] Pierwsza opłata zostanie pobrana nie wcześniej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
[2] Opłata pobierana z rachunku posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej.
[3] Dla wszystkich kart Visa Business Standard w przypadku transakcji bezgotówkowych i gotówkowych dokonywanych w walutach innych
niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego
VISA.
[4] Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taka usługę.
[5] Opłata pobierana jest w 5 dniu kolejnego miesiąca. W przypadku dokonania kartą w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie
opłaty transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 1000 zł opłaty nie pobiera się
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PRODUKTY KREDYTOWE
TAB. 6 KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA ORAZ POZOSTAŁE OPŁATY, PROWIZJE I DODATKOWE CZYNNOŚCI
ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

I

Tryb pobierania

Stawka

0,10% min. 100,00 zł
max 1.000,00 zł

Kredyty na działalność gospodarczą

1.

Opłata za rozpatrzenie wniosku [1]

jednorazowo

2.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: [2]

jednorazowo

obrotowego w rachunku bieżącym [2]
a) do kwoty 2.000.000,00 PLN

2.1

z okresem spłaty do 1 roku

1,75%

z okresem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat

2,25%

z okresem spłaty powyżej 2 lat do 3 lat

jednorazowo

2,75%

b) udzielonego powyżej kwoty 2.000.000,00 PLN
z okresem spłaty do 1 roku

1,25%

z okresem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat

1,75%

z okresem spłaty powyżej 2 lat do 3 lat

2,25%

2.2

obrotowego na działalność gospodarczą (prowizja zależy od kwoty kredytu i
średniomiesięcznych obrotów na rachunku bieżącym) [2]

jednorazowo

od 1,00% do 3,00%

2.3

inwestycyjnego (prowizja zależy od kwoty kredytu i średniomiesięcznych obrotów na
rachunku bieżącym) [2]

jednorazowo

od 1,00% do 3,00%

2.4

inwestycyjnego "Unia Biznes" (prowizja zależy od kwoty kredytu i średniomiesięcznych
obrotów na rachunku bieżącym) [2]

jednorazowo

od 1,00% do 3,00%

2.5

technologicznego (prowizja zależy od kwoty kredytu i średniomiesięcznych obrotów na
rachunku bieżącym) [2]

jednorazowo

od 1,00% do 3,00%

2.6

płatniczego [2]
Uwaga: opłata za rozpatrzenie wniosku nie jest pobierana

jednorazowo

1,50% min 100,00 zł

2.7

na zakup samochodu [2]

jednorazowo

2,00%

2.8

hipoteczne na działalność gospodarczą (prowizja zależy od okresu współpracy z
bankiem liczonego od dnia założenia rachunku bieżącego) [2]

jednorazowo

od 1,00%
do 1,50%

dopuszczalne saldo debetowe dla posiadacza rachunku rozliczeniowego: [2]
Uwaga: opłata za rozpatrzenie wniosku nie jest pobierana
2.9

jednorazowo

a) spłata do 31 dni
b) spłata do 60 dni

2.10

2,50%
3,00%

obrotowego na VAT (odnawialna linia kredytowa)

jednorazowo
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Rodzaj usług (czynności)

Lp.

II

Tryb pobierania

Stawka

Gwarancje i poręczenia bankowe

1.

Opłata za rozpatrzenie wniosku [1]

jednorazowo

0,10% min. 100,00 zł
max 1.000,00 zł

2.

Udzielenie gwarancji/limitu gwarancji/poręczenia - od kwoty zobowiązania Banku za
każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności tego zobowiązania [3]

jednorazowo

1,00%

3.

Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji/limitu gwarancji/ poręczenia - od kwoty
objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres [2]

jednorazowo

1,00%

4.

Zwiększenie kwoty gwarancji/limitu gwarancji/poręczenia - bez zmiany terminu od
kwoty zwiększenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres [2]

jednorazowo

1,00%

5.

Zmiana postanowień umowy w zakresie zmiany zabezpieczeń dokonanych na
wniosek Klienta- płatna jednorazowo od każdego aneksu [2]

jednorazowo

1,00% min 150,00 zł
max 550,00 zł

6.

Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/limitu gwarancji lub
poręczenia bankowego, niż wymienione w pkt. II.4 i II.5 niniejszej Taryfy [2]

jednorazowo

100,00 zł

7.

Za każdorazowe wystawienie gwarancji w ramach udzielonego limitu [3]

jednorazowo

50,00 zł

8.

Wypłata z gwarancji/poręczenia (od kwoty roszczenia) [3]

jednorazowo

0,20%

9.

Awizowanie treści gwarancji obcej (od kwoty gwarancji) [3]

jednorazowo

0,20% min. 100,00 zł
max 1.000,00 zł

10.

Potwierdzenie gwarancji obcej (od kwoty gwarancji) [3]

jednorazowo

2,00%

11.

Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/poręczenia [3]

jednorazowo

200,00 zł
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Rodzaj usług (czynności)

Lp.

III

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

1,00% min 100,00zł
max 200,00zł

Pozostałe prowizje i opłaty
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części - od prolongowanej kwoty
kapitału: [2]

1.

a) do 30 dni (włącznie)
b) powyżej 30 dni

1,00% min 200,00zł

2.

Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużania terminu spłaty-od zwiększonej kwoty
kredytu[2]
Uwaga: stosowana stawka uzależniona jest od kwoty łącznego limitu zgodnie z
pkt I.2.1

3.

Podwyższenie kwoty dopuszczalnego salda debetowego w rachunku (od różnicy
pomiędzy dotychczasową a nową wysokością)

4.

5.

6.

jednorazowo

od 1,25% do 2,75%

jednorazowo

2%

Zmiana postanowień umowy w zakresie zmiany zabezpieczeń dokonanych na
wniosek Klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu [2]

jednorazowo

1,00% od pozostałej
kwoty kredytu
min. 150,00 zł
max. 550,00 zł

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt IV.1, IV.2 i IV.3
Taryfy dokonanych na wniosek Klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu [2]

jednorazowo

100,00 zł

jednorazowo

1,00% min 150,00 zł

Wydanie promesy udzielenia kredytu/gwarancji/limitu gwarancji/poręczenia - od kwoty
przyrzeczonej [3]
Uwaga:
- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z kredytu/gwarancji/limitu
gwarancji/poręczenia przez Klienta
- w przypadku udzielenia kredytu/gwarancji/limitu gwarancji/poręczenia prowizja ta
zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu/gwarancji/limitu
gwarancji/poręczenia
Prowizja za przewalutowanie** - od kwoty kapitału objętej zmianą: [2]
a)kredytów dewizowych

7.

0,75%

b) kredytów w złotych, indeksowanych kursem waluty wymienialnej i udzielonych
przez Bank, ewidencjonowanych w walucie wymienialnej na PLN lub inną dostępną
walutę wymienialną, w której mógłby być udzielony kredyt

jednorazowo

0,75%

** podstawę wyliczenia prowizji stanowi równowartość kapitału w złotych wg kursu
średniego NBP dla waluty kredytu obowiązującego w dniu płatności prowizji
8.

Prowizja za gotowość finansową: [4]

8.1

kredyt obrotowy w rachunku bieżącym:
od niewykorzystanej kwoty kredytu

kwartalnie
0,50%
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Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka

Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków
kredytowych

IV
1.

Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub braku zadłużenia z tytułu
kredytów [3]

jednorazowo

70,00 zł

2.

Wydanie opinii bankowej o rachunkach bankowych, posiadanych zadłużeniach z tytułu
kredytów, gwarancji oraz o współpracy Klienta z bankiem [3]

jednorazowo

100,00 zł

3.

Opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości spłaconych odsetek od kredytów [3]

jednorazowo

70,00 zł

4.

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (za 1 dokument) [3]

jednorazowo

50,00 zł

5.

Wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty do Kredytobiorcy, Poręczycieli i Dłużników
z tytułu zabezpieczenia - za każdy wysłany monit [5]

jednorazowo

20,00 zł

6.

Prowizja od przejęcia długu - od kwoty przejmowanego zadłużenia z tytułu kapitału [2]

jednorazowo

1,00%

7.

Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanej przez Klienta zdolności kredytowej [3]

jednorazowo

500,00 zł

8.

Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia dotyczącego
dokonanej oceny zdolności kredytowej [3]

jednorazowo

500,00 zł

9.

Prowizja za restrukturyzację i sporządzenie umowy (od kwoty zadłużenia
podlegającemu restrukturyzacji) [2], [*]

jednorazowo

1,00% min. 300,00 zł
max 1000,00 zł

10.

Prowizja za postępowanie ugodowe i sporządzenie umowy (od kwoty kapitału
objętego ugodą) [2]

jednorazowo

1,00% min. 200,00 zł
max 1000,00 zł

11.

Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, czynności związanych z ustanowieniem
zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego (od każdego złożonego do sądu
wniosku) [3]

jednorazowo

50,00 zł

12.

Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, czynności związanych z ustanowieniem
zabezpieczenia w postaci hipoteki (od każdego złożonego do sądu wniosku) [3]

jednorazowo

50,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

Sporządzenie przyrzeczenia wydania zgody na bez obciążeniowe wyodrębnienie z
nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu: [3]
13.

a) jednego lokalu/nieruchomości
b) więcej niż jednego lokalu/nieruchomości

500,00 zł

Sporządzenie wydania zgody na bez obciążeniowe wyodrębnienie z nieruchomości
stanowiącej zabezpieczenie kredytu: [3]
14.

jednorazowo

a) jednego lokalu/nieruchomości
b) więcej niż jednego lokalu/nieruchomości

100,00 zł
1 000,00 zł

LEGENDA
[1] Opłata pobierana w dniu złożenia wniosku, a najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu
[2]

Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu /podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów
płatniczych prowizja pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bieżący Klienta)

[3] Opłata pobierana w momencie wykonywania czynności
[4]

Prowizja naliczana jest kwartalnie od średniego stanu niewykorzystanej kwoty kredytu i pobierana jest po zakończeniu każdego kwartału
kalendarzowego

[5] Opłata pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bankowy

[*]

Nie dotyczy restrukturyzacji dokonywanej przez Bank na wniosek Kredytobiorcy w przypadku niespłacenia przez Klienta
raty/części raty lub odsetek/części odsetek w ustalonym umową terminie tj. procedury restrukturyzacji w trybie zastosowania
postanowień art. 75c Ustawy Prawo bankowe

15

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie
dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników

TAB. 7 KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA ORAZ POZOSTAŁE OPŁATY, PROWIZJE I DODATKOWE CZYNNOŚCI
ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH DLA ROLNIKÓW
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

I

Tryb pobierania

Stawka

Kredyty na działalność rolniczą
Opłata za rozpatrzenie wniosku: [1]

1.

a) do kwoty 50.000,00 PLN

jednorazowo

b) powyżej kwoty 50.000,00 PLN
2.

50,00 zł
0,10% min. 100,00 zł
max 1.000,00 zł

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: [2]

jednorazowo

obrotowego w rachunku bieżącym [2]
a) do kwoty 500.000,00 PLN
z okresem spłaty do 1 roku

1,75%

z okresem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat
2.1

2,25%

z okresem spłaty powyżej 2 lat do 3 lat

jednorazowo

2,75%

b) udzielonego powyżej kwoty 500.000,00 PLN

2.2

z okresem spłaty do 1 roku

1,25%

z okresem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat

1,75%

z okresem spłaty powyżej 2 lat do 3 lat

2,25%

obrotowego na działalność rolniczą [2]

jednorazowo

1,75%

jednorazowo

2,00%

obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej (bez dopłat): [2]
2.3

a) z okresem spłaty do 1 roku
b) z okresem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat

3,00%

2.4

inwestycyjnego [2]

jednorazowo

1,75%

2.5

inwestycyjnego "Unia Biznes" [2]

jednorazowo

1,75%

2.6

na zakup samochodu [2]

jednorazowo

2,00%

2.7

dopuszczalne saldo debetowe dla posiadacza rachunku rozliczeniowego: [2]
Uwaga: opłata za rozpatrzenie wniosku nie jest pobierana
a) spłata do 31 dni

2.8

2.9

2.10

2.11

3.1

3.2

b) spłata do 60 dni
kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR [2]
Uwaga: w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej opłata za rozpatrzenie wniosku
zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu preferencyjnego
kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników
(linia MRcsk) [2]
Uwaga: w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej opłata za rozpatrzenie wniosku
zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu
kredyt obrotowy nieoprocentowany dla producenta rolnego – Symbol KO/
Preferencyjny kredyt obrotowy z linii KO [2]
Uwaga: Opłata za rozpatrzenie wniosku nie może być wyższa niż 0,25% kwoty
kredytu, w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej opłata za rozpatrzenie wniosku
zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu preferencyjnego
kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na zakup środków do produkcji rolnej –
Symbol KSP/Kredyt preferencyjny z linii KSP [2]
Uwaga: w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej opłata za rozpatrzenie wniosku
zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu preferencyjnego
Prowizja za administrowanie kredytami z dopłatami ARiMR do oprocentowania [3]
Prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału
kalendarzowego.
Dotyczy kredytów udzielonych do dnia 31.12.2014r.
Prowizja od zaangażowania kredytowego dla kredytów z dopłatami ARiMR do
oprocentowania [3]
Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Prowizji nie pobiera
się za rok w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.
Dotyczy kredytów udzielonych do dnia 31.12.2014r.
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jednorazowo
2,50%
3,00%
jednorazowo

2,00%

jednorazowo

2,00%

jednorazowo

0,25%

jednorazowo

1,50%

cyklicznie

0,25%

cyklicznie

0,5% min. 100,00 zł
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Rodzaj usług (czynności)

Lp.

II

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

50,00 zł

Gwarancje i poręczenia bankowe
Opłata za rozpatrzenie wniosku: [1]

1.

a) do kwoty 50.000,00 PLN

0,10% min. 100,00 zł
max 1.000,00 zł

b) powyżej kwoty 50.000,00 PLN

2.

Udzielenie gwarancji/limitu gwarancji/poręczenia, - od kwoty zobowiązania Banku za
każdy 3 miesięczny okres ważności tego zobowiązania [4]

jednorazowo

1,00%

3.

Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji/limitu gwarancji/ poręczenia - od kwoty
objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres [2]

jednorazowo

1,00%

4.

Zwiększenie kwoty gwarancji/limitu gwarancji/ poręczenia bez zmiany terminu - od
kwoty zwiększenia, za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres [2]

jednorazowo

1,00%

5.

Zmiana postanowień umowy w zakresie zmiany zabezpieczeń dokonanych na
wniosek Klienta- płatna jednorazowo od każdego aneksu [2]

jednorazowo

1,00% min 150,00 zł
max. 550,00 zł

6.

Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia
bankowego, niż wymienione w pkt.II. 4 i II.5 niniejszej Taryfy [2]

jednorazowo

100,00 zł

7.

Za każdorazowe wystawienie gwarancji w ramach udzielonego limitu [4]

jednorazowo

50,00 zł

8.

Wypłata z gwarancji/poręczenia (od kwoty roszczenia) [4]

jednorazowo

0,20%

9.

Awizowanie treści gwarancji obcej (od kwoty gwarancji) [4]

jednorazowo

0,20% min. 100,00 zł
max 1.000,00 zł

10.

Potwierdzenie gwarancji obcej (od kwoty gwarancji) [4]

jednorazowo

2,00%

11.

Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/poręczenia [4]

jednorazowo

200,00 zł
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Rodzaj usług (czynności)

Lp.

III

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

1,00% min 100,00zł
max 200,00zł

Pozostałe prowizje i opłaty
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części - od prolongowanej kwoty
kapitału: [2]

1.

a) do 30 dni (włącznie)
b) powyżej 30 dni

1,00% min 200,00zł

2.

Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużania terminu spłaty-od zwiększonej kwoty
kredytu [2]
Uwaga: stosowana stawka uzależniona jest od kwoty łącznego limitu zgodnie z
pkt I.2.1

jednorazowo

od 1,25% do 2,75%

3.

Podwyższenie kwoty dopuszczalnego salda debetowego w rachunku (od różnicy
pomiędzy dotychczasową a nową wysokością)

jednorazowo

2%

4.

Zmiana postanowień umowy w zakresie zmiany zabezpieczeń dokonanych na
wniosek Klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu [2]

jednorazowo

1,00% od pozostałej
kwoty kredytu
min. 150,00 zł
max. 550,00 zł

5.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt III.1, III.2 i III.3
niniejszej Taryfy dokonanych na wniosek Klienta - płatna jednorazowo od każdego
aneksu [2]

jednorazowo

100,00 zł

jednorazowo

1,00% min 150,00 zł

6.

Wydanie promesy udzielenia kredytu/gwarancji/limitu gwarancji/poręczenia - od kwoty
przyrzeczonej [4]
Uwaga:
- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z kredytu/gwarancji/limitu
gwarancji/poręczenia przez Klienta

- w przypadku udzielenia kredytu/gwarancji/limitu gwarancji/poręczenia prowizja ta
zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu/gwarancji/limitu
gwarancji/poręczenia
7.

Prowizja za gotowość finansową: [5]

7.1

kredyt obrotowy w rachunku bieżącym:
od niewykorzystanej kwoty kredytu

kwartalnie
0,50%
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Rodzaj usług (czynności)

Lp.

IV

Tryb pobierania

Stawka

Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków
kredytowych

1.

Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub braku zadłużenia z tytułu
kredytów [4]

jednorazowo

70,00 zł

2.

Wydanie opinii bankowej o rachunkach bankowych, posiadanych zadłużeniach z tytułu
kredytów lub gwarancji oraz o współpracy Klienta z bankiem [4]

jednorazowo

100,00 zł

3.

Opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości spłaconych odsetek od kredytów [4]

jednorazowo

70,00 zł

4.

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (za 1 dokument) [4]

jednorazowo

50,00 zł

5.

Wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty do Kredytobiorcy, Poręczycieli i Dłużników
z tytułu zabezpieczenia - za każdy wysłany monit [6]

jednorazowo

20,00 zł

6.

Prowizja od przejęcia długu - od kwoty przejmowanego zadłużenia z tytułu kapitału [2]

jednorazowo

1,00%

7.

Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanej przez Klienta zdolności kredytowej [4]

jednorazowo

500,00 zł

8.

Prowizja za restrukturyzację i sporządzenie umowy (od kwoty zadłużenia
podlegającemu restrukturyzacji) [2], [*]

jednorazowo

1,00% min 200 zł
max 800,00 zł

9.

Prowizja za postępowanie ugodowe i sporządzenie umowy (od kwoty kapitału
objętego ugodą)[2]

jednorazowo

1,00% min 200 zł
max 800,00 zł

10.

Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, czynności związanych z ustanowieniem
zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego (od każdego złożonego do sądu
wniosku) [4]

jednorazowo

50,00 zł

11.

Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, czynności związanych z ustanowieniem
zabezpieczenia w postaci hipoteki (od każdego złożonego do sądu wniosku) [4]

jednorazowo

50,00 zł

LEGENDA
[1] Opłata pobierana w dniu złożenia wniosku, a najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu
[2] Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu
[3] Prowizja płatna w terminie spłaty raty odsetkowej/kapitałowej
[4] Opłata pobierana w momencie wykonywania czynności
[5] Prowizja naliczana jest kwartalnie od średniego stanu niewykorzystanej kwoty kredytu i pobierana jest po zakończeniu każdego kwartału
kalendarzowego
[6] Opłata pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bankowy
[*]

Nie dotyczy restrukturyzacji dokonywanej przez Bank na wniosek Kredytobiorcy w przypadku niespłacenia przez Klienta
raty/części raty lub odsetek/części odsetek w ustalonym umową terminie t.j. procedury restrukturyzacji w trybie zastosowania
postanowień art. 75c Ustawy Prawo bankowe
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OPERACJE DEWIZOWE
TAB. 8 Akredytywa dokumentowa – obca (export)

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

1.

Awizowanie beneficjentowi treści preawizu otwarcia akredytywy obcej

2.

Awizowanie beneficjentowi
potwierdzenia

obcej

akredytywy

3.

Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej

4.

Podwyższenie kwoty akredytywy:

4.1

niepotwierdzonej

dokumentowej

od transakcji
bez

dodania

Stawka
60 zł

od kwoty akredytywy z
uwzględnieniem tolerancji
kwoty

0,12% min.150 zł max.
500 zł

od kwoty/salda
akredytywy z
uwzględnieniem tolerancji
kwoty za każdy 3
miesięczny okres
ważności zobowiązania

0,24% min. 200 zł

od kwoty
podwyższenia
od kwoty
podwyższenia za
każdy 3 miesięczny
okres ważności
zobowiązania

4.2

potwierdzonej

5.

Przedłużenie terminu ważności akredytywy – od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty:

5.1

niepotwierdzonej

od salda akredytywy

5.2

potwierdzonej [1]

od salda akredytywy
za każdy 3 miesięczny
okres ważności

6.

Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także
przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w
okresie, za który prowizję już pobrano

7.

Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy

0,12%
min.150 zł, max. 500
zł

0,24% min. 200 zł

0,12%

od transakcji

min.150 zł, max. 500
zł
0,24% min. 200 zł

150 zł
0,12%

od kwoty dokumentów
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Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka

8.

Negocjacja dokumentów/ płatność z akredytywy:

8.1

akredytywa niepotwierdzona

od kwoty dokumentów

0,18% min. 150 zł

8.2

akredytywa potwierdzona

od kwoty dokumentów

0,24% min. 300 zł

9.

Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej – opłata
pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy
[2]

wg zasad
stosowanych w banku
zagranicznym

koszty rzeczywiste
banku zagranicznego

10.

Odroczenie płatności w ramach akredytywy: [2]

10.1

akredytywa niepotwierdzona

0,12%
min. 150 zł, max. 500
zł
od kwoty dokumentów
10.2

11.

akredytywa potwierdzona – za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres odroczenia licząc
od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności
Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta [3]

0,24% min. 200 zł

od kwoty przeniesienia

0,18% min. 150 zł

12.

Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych

od transakcji

60 zł

13.

Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy [4]

od transakcji

150 zł

[1] Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już
pobrano.
[2] Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8.
[3] Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej.
[4] Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 150 zł lub
mniej.
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TAB. 9 Akredytywa dokumentowa – własna (import)

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

1.

Otwarcie akredytywy własnej[1]

2.

Preawiz otwarcia akredytywy

Tryb pobierania

za każdy rozpoczęty
3 miesięczny okres
ważności

Stawka

0,18% min. 200 zł

60 zł

od transakcji

Podwyższenie kwoty akredytywy

od kwoty podwyższenia z
uwzględnieniem tolerancji
kwoty, za każdy
rozpoczęty 3 miesięczny
okres ważności

0,18% min. 200 zł

4.

Przedłużenie terminu ważności akredytywy[2]

od salda akredytywy, z
uwzględnieniem tolerancji
kwoty, za każdy
rozpoczęty 3 miesięczny
okres ważności

0,18% min. 150 zł

5.

Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także
przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który
prowizję już pobrano

6.

Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy

od kwoty dokumentów

0,24% min. 100 zł

7.

Odroczenie płatności w ramach akredytywy[3]

od kwoty dokumentów
za każdy rozpoczęty
miesiąc

0,18% min. 150 zł

8.

Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych

od transakcji

60 zł

9.

Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta

od transakcji

120 zł

10.

Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie
zleceniodawcy

od transakcji

100 zł

11.

Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy[4]

od transakcji

150 zł

3.

60 zł

od transakcji

[1] Prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności.
[2] Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano.
[3] Prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów do dnia dokonania płatności, niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6.
[4] Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 150 zł lub mniej.
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TAB. 10 Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka

0,20%
1.

Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych [1]

od transakcji

2.

Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko)

od transakcji

70 zł

3.

Zmiana instrukcji inkasowej

od transakcji

70 zł

4.

Zwrot dokumentów niezapłaconych

od transakcji

70 zł

5.

Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego
przez podawcę inkasa)

od transakcji

50 zł

6.

Odmowa zapłaty inkasa [2]

od transakcji

50 zł

7.

Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank

od transakcji

70 zł

8.

Przygotowanie weksla własnego (sola)

od każdego weksla

50 zł

9.

Awizowanie akceptu do banku zagranicznego

od transakcji

30 zł

10.

Oddanie weksla do protestu

od każdego weksla

min. 100 zł, max. 400
zł

150 zł +
koszty notarialne

11.

od kwoty awalowanej
za każdy rozpoczęty 3
miesięczny okres
ważności

Awal na wekslu

12.

Przechowywanie weksli

13.

Nadanie komunikatu SWIFT

[1] W przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od kwoty każdego weksla.
[2] Opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub 4.
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od 0,5% do 3%
min. 100 zł

jednorazowo przy
przyjęciu weksli

70 zł

od każdego
komunikatu

10 zł
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TAB.11 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka

1.

Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących
z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe):

1.1

od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości
w złotych na te rachunki

od kwoty skupionej
waluty

0,2% min.10 zł,
max.250 zł

1.2

od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków
złotowych na te rachunki

od kwoty skupionej
waluty

0,2% min.20zł
max.250zł

1.3

z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej

od kwoty skupionej
waluty

0,2% min. 25zł
max. 250zł

2.

Sprzedaż walut obcych:

2.1

w ciężar rachunków złotowych podmiotów instytucjonalnych i rolników prowadzonych
w Banku

od transakcji

0,3% min. 10 zł
max 250 zł

TAB. 12 Inkaso importowe w obrocie krajowym

Rodzaj usług (czynności)

Lp.
1.

Prowizja za akcept weksla

2.

Przechowywanie weksla

3.

Prowizja za zapłatę weksla

4.

Odmowa zapłaty weksla

5.

Tryb pobierania

Stawka
20 zł

od weksla

20 zł
20 zł
20 zł

Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku krajowego
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INNE USŁUGI
TAB. 13 Wrzutnia
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka

1.

Zawarcie umowy o wrzutnię na zlecenie klienta

jednorazowo

10 zł

2.

Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy
podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni

miesięcznie

10 zł

3.

Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni

za wpłatę

wg umowy z Klientem

TAB. 14 Czynności kasowe w złotych i walutach
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka

1.

Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki:[2]

1.1

prowadzone w Banku dla klientów indywidualnych

1.2

prowadzone w Banku dla klientów instytucjonalnych i rolników

1.3

prowadzone w innych bankach krajowych do kwoty 500,00 zł [1]

6 zł

1.4

prowadzone w innych bankach krajowych od kwoty 500,01 zł [1]

0,5% min. 6 zł

1.5

US

2.

Wypłaty dokonywane z konta "zlecenia do wypłaty"- nie dotyczy wypłat na rachunki
lokat oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku

3.

Wpłata gotówkowa w walucie na rachunek walutowy:

3.1

prowadzony w Banku dla klientów indywidualnych

0 zł
0,4% min. 6 zł
max 1000 zł
od transakcji

od transakcji
od kwoty

6 zł
0,4% min. 6 zł
max. 1000 zł

0 zł
od kwoty

3.2

prowadzony w Banku dla klientów instytucjonalnych i rolników

4.

Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe (dziennie):

4.1

do 20 szt.

od transakcji

bez opłat

4.2

powyżej 20 szt.

od transakcji

0,5% min. 10 zł

5.

Skup i sprzedaż walut obcych

od transakcji

0 zł

[1] Nie dotyczy wpłat na rzecz US
[2]

W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%
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TAB. 15 Usługi Różne

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka

1.

Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu:

1.1

krajowego

1.2

zagranicznego

2.

Wykonanie zastrzeżenia w systemie Dokumenty Zastrzeżone

jednorazowo

20 zł

3.

Przyjęcie depozytu na zlecenie Klienta

jednorazowo

10 zł

4.

Przechowywanie depozytu

miesięcznie

10 zł

5.

Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach z Centralnej Informacji prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.
osobom/podmiotom uprawnionym:

5.1

odbiór w Oddziale

5.2

doręczenie - na żądanie wnioskodawcy - przesyłką pocztową - list polecony

za stronę
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jednorazowo przy
składaniu wniosku

5 zł
10 zł

25 zł
30 zł

