
Opłaty i prowizje dotyczące obsługi firm i J.S.T zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w
Szumowie” stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 64/18 z dnia 28.06.2018 roku wynoszą:

Rachunki firm i JST:

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania
Stawka

Firmy Przedsiębiorcy
indywidualni JST

1 Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 18 zł 18 zł 18 zł*
2 Elektroniczne kanały dostępu

2.1 Usługa bankowości elektronicznej
2.1.1 Aktywacja usługi Internet Banking jednorazowo 10 zł
2.1.2 Dostęp do usługi Internet Banking miesięcznie 3 zł
2.1.3 Aktywacja usługi HomeBanking jednorazowo
2.1.4 Dostęp do usługi HomeBanking miesięcznie 50 zł 50 zł

3 Wpłaty i wypłaty

3.1 Wpłata gotówki za wpłatę

0,15%
nie mniej niż

1 zł i nie więcej niż
300zł

0,15%
nie mniej niż

1 zł i nie więcej niż
100zł

0,15 %, nie
mniej niż 1 zł, nie
więcej niż 300 zł
chyba, że umowa
stanowi inaczej

3.1.1 Wpłata gotówkowa bilonu powyżej 200 zł za wpłatę 1% kwoty 1% kwoty 1% kwoty

3.2 Wypłata gotówki za wypłatę

0,15%
nie mniej niż

1 zł i nie więcej niż
300zł

0,15%
nie mniej niż

1 zł i nie więcej niż
100zł

0,15 %, nie
mniej niż 1 zł, nie
więcej niż 300 zł
chyba, że umowa
stanowi inaczej

4 Polecenie przelewu
4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego

4.1.1 W placówce Banku
za przelew

2 zł 2 zł 2 zł
4.1.2 W systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł



4.2 Polecenie przelewu ( w systemie ELIXIR)
4.2.1 W placówce Banku za przelew 3 zł 3 zł 3 zł
4.2.2 W systemie bankowości internetowej za przelew 1 zł

4.2.3 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie
SORBNET w placówce Banku za przelew 20 zł 20 zł 20 zł

4.2.3 Polecenie przelewu z usługi HomeBanking za przelew 1,50 zł 1,50 zł**
5 Zlecenia stałe

5.1 Rejestracja zlecenia stałego: w placówce Banku/ w
systemie bankowości internetowej za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł

5.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce
Banku za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł

5.3 Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł

6 Polecenie zapłaty

6.1. Rejestracja polecenia zapłaty: placówka/ system
bankowości internetowej

za zlecenie
0 zł 0 zł 0 zł

6.2 Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł
6.3 Realizacja z rachunku posiadacza 0 zł 0 zł 0 zł
7 Karty VISA Classic

7.1 Wznowienie/ wydanie kart płatniczej debetowej

Jednorazowo

0 zł

7.2 Wydanie duplikatu karty 0 zł

7.3 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 0 zł

7.4 Obsługa karty debetowej miesięcznie 2 zł

7.5 Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy
użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowej od transakcji Zgodnie z umową

7.6 Wypłaty gotówki:

7.6.1
We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z
zawartymi umowami od transakcji

Zgodnie z umową

7.6.2 W innych bankomatach w banku Zgodnie z umową



7.6.3. Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu
kartydebetowej do płatności gotówkowych Zgodnie z umową

7.6.4 W punktach akceptujących kartę w kraju Zgodnie z umową

7.6.5 W punktach akceptujących kartę za granicą Zgodnie z umową

7.6.6. sprawdzanie salda w bankomacie 0 zł

7.6.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
klienta 0 zł

7.6.8 Zmiana danych użytkownika karty 0 zł
7.6.9 Zmiana limitów na karcie 0 zł

8 Wyciąg z rachunku bankowego
8.1 Wyciąg  z rachunku bankowego jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł
9 Pozostałe

9.1 Likwidacja rachunku bieżącego, pomocniczego jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł

9.2 Usługa SMS Banking jednorazowo 1 zł
9.3 Dyspozycja na wypadek śmierci jednorazowo 15 zł
9.4 Realizacja zajęcia komorniczego od realizacji 10 zł 10 zł 10 zł
10 Przekazy zagraniczne

10.1 Przelew wychodzący za przelew 20 zł 20 zł 20 zł
10.2 Przelew przychodzący za przelew 20 zł 20 zł 20 zł

* nie dotyczy rachunków zwolnionych z opłat (OSP, rolników na dopłaty bezpośrednie)
** nie dotyczy przelewów wewnętrznych



Kredyty przedsiębiorstw indywidualnych, firm oraz J.S.T

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb
pobierania

Stawka

Kredyt w
rachunku
bieżącym

Kredyt obrotowy
na działalność
gospodarczą

Kredyt
inwestycyjny na

działalność
gospodarczą

Kredyt dla J.S.T

1. Prowizja za udzielenie kredytu jednorazowo 0,3%- 1%
zgodnie z umową

do 1 roku 1% do 1 roku 1%
bez opłatpowyżej 1 roku

1%-2%
powyżej 1 roku

1%-2%

2.
Zmiana warunków spłaty (prolongata
spłaty należności z tytułu udzielonych
kredytów)

jednorazowo

1,2% kwoty
należności objętej

prolongatą, nie
mniej niż 5 zł

1,2% kwoty
należności objętej

prolongatę, nie
mniej niż 5 zł

1,2% kwoty
należności objętej

prolongatą, nie
mniej niż 5 zł

1,2% kwoty
należności objętej

prolongatą, nie
mniej niż 5 zł

3. Wydanie odpisu umowy o kredyt bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z
hipoteki

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5. Zawarcie ugody bankowej jednorazowo
0,5% -1% kwoty
objętej ugodą nie

mniej niż 50 zł

0,5% -1% kwoty
objętej ugodą nie

mniej niż 50 zł

0,5% - 1% kwoty
objętej ugodą nie

mniej niż 50 zł

0,5% - 1% kwoty
objętej ugodą nie

mniej niż 50 zł

6.
Wydanie zaświadczenia na wniosek
klienta o stanie zadłużenia, opinii BS
oraz, że klient nie figuruje jako dłużnik
BS

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat



7. Wysłanie upomnienia/wezwania do
spłaty raty kredytu lub odsetek jednorazowo

Czterokrotna
wartość opłaty

pobieranej przez
Pocztę Polską za

polecenie
przesyłki listowej i

zwrotne
potwierdzenie

odbioru

Czterokrotna
wartość opłaty

pobieranej przez
Pocztę Polską za

polecenie
przesyłki listowej i

zwrotne
potwierdzenie

odbioru

Czterokrotna
wartość opłaty

pobieranej przez
Pocztę Polską za

polecenie
przesyłki listowej i

zwrotne
potwierdzenie

odbioru

Czterokrotna
wartość opłaty

pobieranej przez
Pocztę Polską za

polecenie
przesyłki listowej i

zwrotne
potwierdzenie

odbioru

8. Przedterminowa spłata kwoty kredytu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

9. Prowizja od niewykorzystanej transzy
kredytu

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

Opłaty za czynności kasowe:

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania Stawka

1. Prowizja od polecenia przelewu wychodzącego do 1000 zł. za przelew 5 zł

2. Prowizja od polecenia przelewu wychodzącego powyżej 1000 zł. za przelew 0,5% od kwoty przelewu

3. Prowizja od wpłaty na rachunek KRUS od wpłaty 3,50 zł

4. Prowizja od wpłaty za energię elektryczną od wpłaty 3,00 zł

5. Prowizja od wpłaty za usługi telekomunikacyjne od wpłaty 3,00 zł


