Załącznik do Uchwały Nr 26/2018
Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce
z dnia 3.08.2018 r.
Obowiązuje od dnia 8.08.2018 r.

Karty debetowe: Visa Classic Debetowa, Visa PayWave
Lp.

Rodzaj czynności/usługi

1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
5.
6.
7.
8.

rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy ROR

podstawowy rachunek
płatniczy

Wydanie karty lub wznowienie karty - opłata pobierana z góry za każdy
29,90 zł
0 zł
12 miesięczny okres ważności karty
Wydanie duplikatu karty
29,90 zł
29,90 zł
bez opłat
bez opłat
Transakcje bezgotówkowe1)
Transakcje gotówkowe (od wartości transakcji)1)
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych podmiotów
bez opłat
bez opłat
krajowych, zgodnie z zawartymi umowami2)
w innych bankomatach w kraju
2% min. 4,00 zł 0 zł3/2% min. 4,00 zł
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych
2% min. 10,00 zł
2% min. 10,00 zł
poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki
bez opłat
bez opłat
handlowo-usługowej) w Polsce
w punktach akceptujących kartę w kraju, w tym w placówkach Poczty
Polskiej
2% min. 4,00 zł
2% min. 4,00 zł
w punktach akceptujących kartę za granicą
2% min. 10,00 zł
2% min. 10,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
Sprawdzenie salda w bankomacie
Odblokowanie PIN lub powtórne generowanie i wysyłka PIN na
8,00 zł
8,00 zł
wniosek Użytkownika
3,00 zł
3,00 zł
Zmiana danych Użytkownika karty
Usługa awaryjnej wypłaty gotówki za granicą po utracie karty
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1)

dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w
walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3%
wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA
2)
3)

lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku

zgodnie z art. 59ie ust. 3 ustawy z 30.11.2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz
niektórych innych ustaw 5 wypłat gotówki w miesiącu z bankomatów nienależących do Banku, Grupy
BPS, a także sieci Planet Cash jest zwolnione z opłat. Za każdą kolejną wypłatę w miesiącu
kalendarzowym z bankomatu nienależącego do Banku, Grupy BPS, a także sieci Planet Cash Bank
pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Taryfą.

