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

Część II. Klienci indywidualni
Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Lp.

Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy ROR

Rodzaj czynności/usługi

Rachunki
oszczędnościowe
płatne na każde
żądanie (a'vista) i/lub
rachunki lokat
terminowych

Podstawowy rachunek
płatniczy

Stawka w zł
1. Otwarcie rachunku płatniczego w złotych lub w walutach
wymienialnych

2.

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Prowadzenie rachunku płatniczego w złotych lub walutach
wymienialnych
UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera
się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni
kalendarzowych

3.

bez opłat

2,50 zł

Wpłaty gotówkowe na rachunki płatnicze:
UWAGA: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy

a) Prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sokółce
b) Prowadzone w innych bankach
- do kwoty 1000 zł
- powyżej kwoty 1000 zł
c) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych
- do kwoty 1000 zł
- powyżej kwoty 1000 zł

4.

bez opłat

2,80 zł
0,5% max. 150,00 zł
5,00 zł
0,5% max. 150,00 zł

Wypłaty gotówkowe z rachunków płatniczych:

a) Prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Sokółce
b) Prowadzonych w innych bankach

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,5% min. 3,00 zł

(prowizją obciąża się rachunek wystawcy dyspozycji)

c) z konta „Zlecenia do wypłaty”
(prowizję od wypłat dokonywanych z konta „Zlecenia do wypłaty” opłaca Klient,
jeżeli kwota należnej prowizji nie została przekazana wraz ze zleceniem do
wypłaty przez zleceniodawcę)

5.
6.

Wystawienie dowodu wypłaty według dyspozycji Klienta
Realizacja czeków gotówkowych i wypłat z książeczek
a’vista w jednostkach Banku BPS S.A. i jednostkach zrzeszonych banków

0,5% min. 3,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

-

według stawek
określonych w
porozumieniu

-

spółdzielczych będących stronami Porozumienia

Potwierdzenie telefoniczne możliwości wypłaty wkładu z
książeczki oszczędnościowej a’vista prowadzonej w
innym banku
8. Polecenie przelewu:

7.

UWAGA: Nie pobiera się prowizji za przelewy na i z rachunków lokat terminowych prowadzonych w Banku, za wyjątkiem przelewów w systemie SORBNET

a) Polecenie przelewu wewnętrznego:
UWAGA: Dotyczy przelewów z rachunków złotowych i walutowych.

- dyspozycje złożone w placówce Banku
- dyspozycje złożone w systemie bankowości internetowej
- dyspozycje złożone za pomocą systemu Home Banking
- dyspozycje złożone za pomocą bankomatu Banku
b) Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR):

2,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

2,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

0 zł1 /2 zł
bez opłat
-

2,80 zł

2,80 zł

0 zł1/2,80 zł

1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

0 zł1/1,00 zł
-

UWAGA: Dotyczy przelewów z rachunków złotowych i walutowych

- dyspozycje złożone w placówce Banku
- dyspozycje złożone w systemie bankowości internetowej
- dyspozycje złożone za pomocą systemu Home Banking
- dyspozycje złożone za pomocą bankomatu Banku
c) Walutowe prowadzone w innych bankach:

25,00 zł

d) W systemie SORBNET

9.

jak za realizację (sprzedaż) przekazów w obrocie
dewizowym

25,00 zł

-

Zlecenia stałe

a) Złożenie / Modyfikacja / Odwołanie zlecenia stałego
b) Realizacja zlecenia stałego

bez opłat

bez opłat

bez opłat

UWAGA: prowizja nie jest pobierana w przypadku spłaty zobowiązań kredytowych wobec Banku Spółdzielczego w Sokółce

- złożonego w placówce Banku
- złożonego w systemie bankowości internetowej

2,00 zł
1,00 zł
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2,00 zł
1,00 zł

0 zł1/ 2,00 zł
0 zł1/ 1,00 zł
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Obsługa rachunków i obrót gotówkowy
Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy ROR

Rodzaj czynności/usługi

Lp.

Rachunki
oszczędnościowe
płatne na każde
żądanie (a'vista) i/lub
rachunki lokat
terminowych

Podstawowy rachunek
płatniczy

Stawka w zł
10. Polecenie zapłaty
a)
b)
c)
d)

Przyjęcie upoważnienia do obciążania rachunku
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
Odwołanie polecenia zapłaty
Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na
rachunku dłużnika

bez opłat
1,00 zł
bez opłat

bez opłat
1,00 zł
bez opłat

bez opłat
1,00 zł
bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

11. Czeki
a) Wydanie blankietów czekowych (za 1 blankiet)
b) Potwierdzenie czeku (od każdego czeku)
c)
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i/lub blankietów czekowych
d) Wykonanie zastrzeżenia po przyjęciu zgłoszenia o utracie czeków
i/lub blankietów czekowych (na terenie 1. województwa)
e) Administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do inkasa

1,00 zł
5,00 zł

-

5,00 zł

-

5,00 zł

-

5,00 zł

-

bez opłat
1,50 zł
bez opłat

-

bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

(opłatę pobiera się od podawcy za każdy czek)

-

12. Wyciągi bankowe
a)
b)

Wysłanie wyciągu listem zwykłym raz w miesiącu
Wysłanie wyciągu listem zwykłym po każdej operacji

13. Telefoniczne udzielanie informacji "na hasło"
14. System SMS Banking
a)
b)
c)

- prowizja za wdrożenie
- prowizja miesięczna
- prowizja za wysłanie wiadomości SMS

0,39 zł

UWAGA: Stawka za każdy SMS wysłany do klienta.
Prowizja pobierana zbiorczo na koniec miesiąca.

0,39 zł

bez opłat
1,50 zł
-

15. Usługa bankowości elektronicznej
a)
b)

bez opłat
bez opłat

- prowizja za wdrożenie
- prowizja miesięczna

-

bez opłat
bez opłat

-

-

16. System Home Banking
a)
b)

200,00 zł
100,00 zł

- prowizja za wdrożenie
- prowizja miesięczna

17. Sporządzenie i wydanie na prośbę Klienta:
a) Odpisu obrotów z jednego rachunku
UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną
operacją było dopisywanie odsetek

- za bieżący rok za każdą rozpoczętą stronę
- za każdy poprzedni rok za każdą rozpoczętą stronę
b) Zaświadczenia
o
posiadaniu
rachunku
lub
wkładu
oszczędnościowego
c) Zaświadczenia
o
prowadzeniu
rachunku
lub
wkładu
oszczędnościowego, wysokości salda, odsetek, obrotach oraz
innych informacji

5,00 zł
7,50 zł
bez opłat

5,00 zł
7,50 zł
bez opłat

10,00 zł

18. Sporządzenie
rocznego
zestawienia
transakcji
płatniczych
19. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku

a) Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej
b) Wykonanie zastrzeżenia na terenie 1. województwa

-

c) Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej
d) Umorzenie utraconej książeczki

-
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10,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
jak za przelew
jak za przelew
złożony w placówce złożony w placówce
Banku
Banku
-

bez opłat

10,00 zł

a) Z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza rachunku:
- z Bankiem Spółdzielczym w Sokółce
- z innymi bankami i instytucjami
b) Z tytułu realizacji zleceń płatniczych dotyczących eksportu

20. Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany
przez organ egzekucyjny w zajęciu
egzekucyjnym/zabezpieczającym
21. Obsługa książeczek oszczędnościowych

5,00 zł
7,50 zł

10,00 zł
według poniesionych
kosztów

10,00 zł
10,00 zł

0 zł1/jak za przelew
złożony w placówce
Banku
-
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Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Lp.

Rachunki
oszczędnościowe
płatne na każde
żądanie (a'vista) i/lub
rachunki lokat
terminowych

Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy ROR

Rodzaj czynności/usługi

Podstawowy rachunek
płatniczy

Stawka w zł
e) Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)

30,00 zł

-

-

22. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci
a) Przyjęcie dyspozycji
b) Zmiana dyspozycji

20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

23. Sporządzenie i wysłanie w związku z zadłużeniem wymagalnym z tytułu kredytu udzielonego w ROR lub realizacji
czeku bez pokrycia:
a) Zawiadomienia o zadłużeniu
b) Wezwania do spłaty zadłużenia

0,00 zł
0,00 zł

24. Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania
posiadacza rachunku lub zmianie innych danych
osobowych
25. Obsługa weksli nie związanych z kredytem

bez opłat

-

-

bez opłat

bez opłat

UWAGA: Poniższych opłat i prowizji nie pobiera się w przypadku dyskontowania weksli w ramach zawartej umowy o kredyt dyskontowy

a) Przedstawienie weksla do zapłaty
UWAGA: Opłatę pobiera Oddział Banku (domicyliat) od głównego dłużnika
wekslowego

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

b) Złożenie weksla do dyskonta
UWAGA: Opłatę od podawcy weksla pobiera Oddział Banku dokonujący oceny
weksla

-

c) Przyjęcie nie zdyskontowanego weksla do inkasa
UWAGA: Opłatę pobiera Oddział Banku (domicyliat) od głównego dłużnika
wekslowego

26. Zamiana krajowych znaków
nominału na inne nominały

pieniężnych

jednego

-

0,5% wartości
min. 2,00 zł

UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeżeli zamianie podlega nie więcej niż 20 szt.
znaków pieniężnych

27. Przechowywanie w depozycie bankowym:
UWAGA: Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc - dotyczy pozycji a), b), c)

a) Książeczek i bonów oszczędnościowych - za każdy dokument
b) Papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.)
UWAGA: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako
zabezpieczenie kredytu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości

c) Duplikatów
kluczy
posiadaczy
rachunków
bankowych
- od każdego depozytu
d) Przedmiotów wartościowych - za każdy rozpoczęty tydzień

4,00 zł

4,00 zł

1% wartości
min. 1,00 zł max.
100,00 zł

1% wartości
min. 1,00 zł max.
100,00 zł

5,00 zł
0,5 % wartości
max. 100,00 zł

5,00 zł
0,5 % wartości
max. 100,00 zł

28. Wydanie portfela do wrzutni nocnej, klucza do drzwiczek
według cen zakupu
wrzutowych
29. Western Union - przekazy pieniężne

według cen zakupu

-

a) Wypłata przekazu w placówce Banku

bez opłat

b) Wysłanie przekazu z placówki Banku

według aktualnej tabeli opłat Western Union dostępnej na stronie

www.westernunion.com.pl

30.
Wypłata internetowego przekazu pieniężnego z zagranicy
31. Przekaz w obrocie dewizowym
A. Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych:
a) przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR
b) przelewy SEPA
c) przelewy regulowane
d) polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub
„SHA”
B. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu
C. Opłata „Non-STP” - pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi

bez opłat

5,00 zł
15,00 zł
30,00 zł
0,10% min. 20,00 zł max. 100,00 zł
0,15% min. 20,00 zł max. 100,00 zł

w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: • kodu BIC banku beneficjenta lub •
numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie
wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga:
opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. A. d) oraz E. c)
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30,00 zł
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Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Lp.

Rachunki
oszczędnościowe
płatne na każde
żądanie (a'vista) i/lub
rachunki lokat
terminowych

Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy ROR

Rodzaj czynności/usługi

Podstawowy rachunek
płatniczy

Stawka w zł
Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające
wykonane na zlecenie klienta

D.

75,00 zł + koszty banków trzecich

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był
błąd Banku

E.
a)
b)
c)

Realizacja przelewów w trybie standardowym (sprzedaż):
przelewy SEPA
przelewy regulowane
polecenia wypłaty

15,00 zł
30,00 zł

Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera sie
zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt H, w przypadku
opcji kosztowej „OUR”

0,30% min. 50,00 zł max. 300,00 zł

d) przelewy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi
w Zrzeszeniu Banku BPS S.A.
F. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na
zlecenie Klienta
G. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:
a) w EUR, USD i GBP w trybie "pilnym"
b) w USD, GBP i PLN w trybie "przyspieszonym"
H. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry”
od poleceń wypłaty:

20,00 zł
75,00 zł + koszty banków trzecich
150,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

32. Czeki w obrocie dewizowym
Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków w jednej
walucie)

A.

1,00% min. 40,00 zł

Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych
kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych

Warunkowy skup czeków

B.

1,50% min. 20,00 zł

Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto.

C.
D.
E.
1)
a)
b)
2)
3)
a)
b)
4)
5)
F.

Inkaso czeków w walutach obcych (od łącznej wartości czeków w
jednej walucie)
Uwaga:
niezależnie od prowizji
pobiera
opłatę porto
oraz zryczałtowane
koszty
Zwrot nieopłaconego
czeku
przezsiętrasata
- opłata
jest pobierana
od podawcy czeku
Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:
Czeki opiewające na euro - EUR (za jeden czek):
płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest
walutą w
obiegową
płatne
pozostałych krajach
Czeki opiewające na funty angielskie - GBP - płatne w Wielkiej
Brytanii
(za jeden czek)
Czeki opiewające
na dolary amerykańskie - USD (za jeden czek):
płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę
jednego czeku
płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę
więcej
niż jednego
Czeki
opiewające
naczeku
dolary australijskie - AUD - płatne w Australii
(za jeden czek)
Czeki opiewające na duńskie korony - DKK - płatne w Danii (za
jeden czek)
Zryczałtowana opłata pocztowa „opłata porto” za czeki przyjęte do
inkasa lub skupu warunkowego

0,25% min. 50,00 zł max. 300,00 zł
50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich

4,00 EUR
10,00 EUR
4,00 GBP
4,00 USD
3,00 USD
15,00 AUD
50,00 DKK
15,00 zł

Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków pobiera się opłatę od łącznej kwoty
asygnaty w tej samej walucie

33. Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby
UWAGA: zlecone przez klienta lub spadkobierców klienta; nie dotyczy
poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej
1

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe
transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu
kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.
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