TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI BANKOWE
ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI,
POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ
BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE

Załącznik do Uchwały Nr 48/2018
Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 14.12.2018 r.
Obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.

ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT
1.

„Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od klientów przez
Bank Spółdzielczy w Sokółce” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach
Banku Spółdzielczego w Sokółce, zwanego dalej Bankiem.

2.

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.

Nie pobiera się opłat i prowizji:
1) od wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sokółce oraz od wypłat
realizowanych z rachunków kredytowych,
2) od wpłat na rachunki bieżące podmiotów gospodarczych środków pieniężnych pochodzących z likwidowanych lokat
terminowych,
3) za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy
poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób o których mowa w art. 110 Prawa bankowego.

4.

Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych.

5.

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.

6.

Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.

7.

Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to
również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane
w walucie obcej są zaokrąglane według analogicznych zasad.

8.

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.

9.

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.

10. 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.
11. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej
dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym.
12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
13. 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.
14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z
umów zawieranych z Bankiem.
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Załącznik do Uchwały Nr 48/2018
Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce
z dnia 14.12.2018 r.
Obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE
ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI,
POBIERANYCH OD KLIENTÓW
PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE
Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne
Obsługa rachunków i obrót gotówkowy
Lp.

Rodzaj czynności/usługi

Stawka w zł

1. Otwarcie rachunku
a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

20,00 zł

UWAGA: Nie pobiera się opłaty w przypadku otwierania rachunków dla rolników

b) Lokat terminowych

bez opłat

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

a) Bieżącego
b) Pomocniczego

10,00 zł
10,00 zł

(w tym rachunków funduszy specjalnego przeznaczenia, zakładowych funduszy socjalnych)

c) Bieżącego dla rolników
d) Bieżącego i pomocniczego w walutach wymienialnych
e) Lokat terminowych

2,50 zł
15,00 zł
bez opłat

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

a) Bieżące i pomocnicze prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sokółce
- dla rolników
- dla pozostałych klientów
UWAGA: Prowizja za wpłaty osób trzecich na rachunki bieżące:
1) Urzędu Gminy w Nowym Dworze wynosi 2 zł; 2) P.P.H.U. A&K Chamerlińscy s.j. (TV
kablowa, Internet) wynosi 2,00 zł

bez opłat
0,3% min. 2,80 zł
max. 150,00 zł

b) Prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Elixir
- do kwoty 1000 zł
3,70 zł
- powyżej kwoty 1000 zł
0,5% max. 50,00 zł
c) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych, realizowane w systemie Elixir
5,00 zł
- do kwoty 1000 zł
0,5% max. 50,00 zł
- powyżej kwoty 1000 zł
d) Prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET
50,00 zł

4. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych:
a) Prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Sokółce
bez opłat
0,5% min. 3,00 zł

- dla rolników
- dla pozostałych klientów
b) Prowadzonych w innych bankach

0,5% min. 3,00 zł

(prowizją obciąża się rachunek wystawcy dyspozycji)
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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)

0,5% min. 3,00 zł

5. Przelewy na rachunki bankowe:
UWAGA: Prowizją dotyczącą każdej dyspozycji obciąża się rachunek wystawcy. Nie pobiera się prowizji za przelewy na i z
rachunków lokat terminowych prowadzonych w Banku, za wyjątkiem przelewów w systemie SORBNET

a) Złotowe i walutowe prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sokółce:
UWAGA: Dotyczy przelewów z rachunków złotowych i walutowych.

- dyspozycje złożone w placówce Banku
- dyspozycje złożone za pomocą systemu Internet Banking
- dyspozycje złożone za pomocą systemu Home Banking
- dyspozycje złożone za pomocą bankomatu Banku
b) Złotowe prowadzone w innych bankach:

2,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

UWAGA: Dotyczy przelewów z rachunków złotowych i walutowych

- dyspozycje złożone w placówce Banku
do 30.06.2015 r.: 2,40

przez rolników

zł
2,80 zł
do 30.06.2015 r.: 4,00 zł
od 01.07.2015 r.: 5,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
od 01.07.2015 r.:

przez pozostałych klientów
- dyspozycje złożone za pomocą systemu Internet Banking
- dyspozycje złożone za pomocą systemu Home Banking
- dyspozycje złożone za pomocą bankomatu Banku
c) Walutowe prowadzone w innych bankach:

jak za realizację (sprzedaż)
przekazów w obrocie dewizowym

d) W systemie SORBNET

25,00 zł

6. Zlecenia stałe
a) Złożenie / Modyfikacja / Odwołanie zlecenia stałego
b) Realizacja zlecenia stałego

bez opłat

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

- złożonego w placówce Banku
- złożonego za pomocą systemu Internet Banking lub Home Banking

2,00 zł
1,00 zł

7. 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
1,00 zł

8. Czeki
a) Wydanie blankietów czekowych gotówkowych i rozrachunkowych (za 1 blankiet)
b) Potwierdzenie czeku (od każdego czeku)
c) Administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do inkasa

1,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

(opłatę pobiera się od podawcy za każdy czek)

d) Czynności związane z utratą czeków gotówkowych i rozrachunkowych oraz blankietów czekowych:
- przyjęcie zgłoszenia o zastrzeżeniu
20,00 zł
według poniesionych
- wykonanie zastrzeżenia
kosztów

9. Wyciągi bankowe z rachunku bieżącego i pomocniczego
a)
b)

Przekazanie wyciągu w jednostce Banku posiadaczowi rachunku lub osobie
upoważnionej
Wysłanie wyciągu listem zwykłym raz w miesiącu

bez opłat
bez opłat

10. Telefoniczne udzielanie informacji "na hasło"

10,00 zł

UWAGA: Opłata miesięczna. Dotyczy jednego rachunku bankowego

11. System SMS Banking
a)

bez opłat

- prowizja za wdrożenie
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b)
c)

bez opłat

- prowizja miesięczna
- prowizja za wysłanie wiadomości SMS

0,39 zł

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

12. System Internet Banking
a)
b)
c)

- prowizja za wdrożenie
- prowizja miesięczna
- za wydanie tokena (za 1 szt.)

bez opłat
bez opłat
150,00 zł

13. System Home Banking
a)
b)

- prowizja za wdrożenie
- prowizja miesięczna

200,00 zł
100,00 zł

14. Sporządzenie i wydanie na prośbę Klienta:
UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją było dopisywanie odsetek - dotyczy pozycji
a), b), c)

a) Odpisu obrotów na jednym rachunku bieżącym lub pomocniczym
- za bieżący rok za każdą rozpoczętą stronę
5,00 zł
- za każdy poprzedni rok za każdą rozpoczętą stronę
7,50 zł
b) Odpisu wyciągu z rachunku bieżącego lub pomocniczego
4,00 zł
c) Odpisu jednego dowodu do wyciągu z rachunku bieżącego lub pomocniczego
3,00 zł
d) Potwierdzenia wykonania przelewu
bez opłat
e) Zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego
bez opłat
f) Zaświadczenia o prowadzeniu rachunku bankowego, wysokości salda,
15,00 zł
odsetek, obrotach oraz innych informacji
g) Wyjaśnienia dotyczącego dokonanej oceny zdolności kredytowej w trybie Art. 70 ust. 5 Prawa Bankowego
- dla kwoty kredytu do 100 000 zł
30,00 zł
- dla kwoty kredytu powyżej 100 000 zł
50,00 zł

15. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na
rachunku
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

16. Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ
egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym/zabezpieczającym
17. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w związku
z zadłużeniem wymagalnym z tytułu kredytu udzielonego w
rachunku bieżącym lub realizacji czeku bez pokrycia

bez opłat
10,00 zł
10,00 zł
jak za przelew złożony w
placówce Banku
15,00 zł

UWAGA: Opłata pobierana od kredytobiorcy za każdy monit bez względu na liczbę adresatów

18. Otwarcie akredytywy krajowej
19. Obsługa weksli nie związanych z kredytem

1% kwoty akredytywy

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

a) Przedstawienie weksla do zapłaty

10,00 zł

UWAGA: Opłatę pobiera Oddział Banku (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego

b) Złożenie weksla do dyskonta

10,00 zł

UWAGA: Opłatę od podawcy weksla pobiera Oddział Banku dokonujący oceny weksla

c) Przyjęcie nie zdyskontowanego weksla do inkasa

10,00 zł

UWAGA: Opłatę pobiera Oddział Banku (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego

20. Zamiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne
nominały
UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeżeli zamianie podlega nie więcej niż 20 szt. znaków
pieniężnych
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0,5% wartości
min. 2,00 zł

21. 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

4,00 zł
1% wartości
min. 1,00 zł max. 100,00 zł

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

5,00 zł
0,5 % wartości
max. 100,00 zł
według cen zakupu

22. Wydanie portfela do wrzutni nocnej, klucza do drzwiczek
wrzutowych
23. Przekaz w obrocie dewizowym
A. Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych:
a) przelewy SEPA
b) polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”
B.

Zwrot nie podjętej kwoty przekazu

C.

Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie klienta.

15,00 zł
0,10% min. 20,00 zł max.
100,00 zł
0,15% min. 20,00 zł max.
100,00 zł
75,00 zł + koszty banków
trzecich

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

D. Realizacja przelewów w trybie standardowym (sprzedaż):
a) przelewy SEPA
b) polecenia wypłaty
Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera sie zryczałtowane koszty
banków pośredniczących określone w pkt G, w przypadku opcji kosztowej „OUR”

15,00 zł
0,30% min. 50,00 zł max.
300,00 zł

c) przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w
Zrzeszeniu Banku BPS S.A.
E. Zmiany/korekty/odwołania z zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie
Klienta
F. Realizacja przelewów w PLN, EUR, USD i GBP w trybie "pilnym":
G. 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

24. Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym
A.

Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych:
Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od kwoty każdego weksla

B.
C.
D.
E.
F.

Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko)
Zmiana instrukcji inkasowej
Zwrot dokumentów niezapłaconych
Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie
wskazanego przez podawcę inkasa)
Odmowa zapłaty inkasa
Uwaga: opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt. B lub D

G.
H.
I.
J.

Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank
Przygotowanie weksla własnego (sola)
Awizowanie akceptu do banku zagranicznego
Oddanie weksla do protestu

K.

Awal na wekslu – za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności
zobowiązania od kwoty awalowanej
Przechowywanie weksli (jednorazowo przy przyjęciu weksli)
Nadanie komunikatu SWIFT

L.
Ł.

25. Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby
UWAGA: zlecone przez składającego zapytanie; nie dotyczy poszukiwania rachunku
oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej
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0,20% min. 100,00 zł max.
400,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
150,00 zł + koszty
notarialne
0,50% min. 100,00 zł
70,00 zł
10,00 zł
25,00 zł

Kredyty, gwarancje, poręczenia
Lp.
1.
2.

Rodzaj czynności/usługi
Rozpatrzenie wniosku kredytowego
Prowizja za udzielenie/zwiększenie kredytu:

Stawka w zł
bez opłat

UWAGA: Prowizja pobierana od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększenia kredytu

a) Odnawialnego w rachunku bieżącym
b) Preferencyjnego - z dopłatami ARiMR
c) Obrotowego, Inwestycyjnego, Pomostowego, Płatniczego, Rewolwingowego
- na okres do 12 miesięcy
- na okres powyżej 12 miesięcy

3.

1,50% min. 100,00 zł
1,85%
1,50%
2,00%

Wcześniejsza spłata kredytu:
UWAGA: Prowizja pobierana od kwoty wcześniejszej spłaty. Za wcześniejszą spłatę uważa się
dokonanie spłaty całego lub części kredytu wcześniej niż 30 dni przed terminem ustalonym w
umowie kredytowej

a) Odnawialnego w rachunku bieżącym
b) Pozostałych (o ile umowa kredytowa nie stanowi inaczej)

4.

bez opłat
bez opłat

Zmiana warunków umowy kredytowej
a) Prolongata spłaty kredytu, konwersja kredytu, przejęcie długu
UWAGA: Dotyczy kapitału i odsetek. Prowizja pobierana od kwoty prolongowanej/konwertowanej
/przejmowanej

b) Zmiana innych niż określone w pkt. 4 a) warunków umowy na wniosek klienta
np. zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu

1,00% min. 20,00 zł
150,00 zł

UWAGA: Prowizja pobierana w dniu podpisania aneksu

5.

Prowizja za udzielenie gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali
UWAGA: Prowizja pobierana od kwoty aktualnego zaangażowania, za każdy rozpoczęty okres 3
miesięczny

6.

1,00% min. 100,00 zł

Wydanie promesy udzielenia kredytów, gwarancji i poręczeń
UWAGA: W przypadku udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia prowizja zaliczana jest na
poczet prowizji za udzielenie kredytu, gwarancji lub poręczenia. W przypadku nie udzielenia
kredytu, gwarancji lub poręczenia prowizja za wydanie promesy nie podlega zwrotowi

7.

Wysłanie do kredytobiorcy lub poręczyciela wezwania do zapłaty
wymagalnych odsetek lub rat kredytu

0,20%-0,50%

15,00 zł

UWAGA: Opłata pobierana od kredytobiorcy za każdy monit bez względu na liczbę adresatów

8.

Sporządzenie i wydanie na prośbę kredytobiorcy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Informacji i pism o charakterze zaświadczeń
Opinii
Oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy
Odpisu umowy kredytowej
Wniosku o wykreślenie hipoteki itp.
Wyjaśnienia dotyczącego dokonanej oceny zdolności kredytowej w trybie Art. 70
ust. 5 Prawa Bankowego

15,00 zł
50,00 zł
200,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
0,20%

UWAGA: Opłata naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu

9.

Obsługa weksli związanych z kredytem
UWAGA: Prowizja naliczana od sumy wekslowej. Poniższych opłat i prowizji nie pobiera się w przypadku dyskontowania
weksli w ramach zawartej umowy o kredyt dyskontowy

a) Przyjęcie weksla do dyskonta
UWAGA: Prowizję pobiera oddział Banku dokonujący zdyskontowania weksla, od podawcy weksla

b) Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia
UWAGA: Prowizję pobiera oddział Banku (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub
podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel

10.

1,50%
1,00%

Za obsługę kredytu preferencyjnego
UWAGA: Dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR udzielanych od 18.09.2012 r. do 31.12.2014 r.
Prowizja płatna miesięcznie do 5-go dnia każdego miesiąca, naliczana od kwoty zadłużenia
kredytowego według stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Nie pobiera się prowizji w roku, w
którym nastąpiło uruchomienie transzy kredytu
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0,08%

Karty płatnicze

Lp.

Rodzaj czynności/usługi

VISA BUSINESS
DEBETOWA

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

Wydanie karty lub wznowienie karty - opłata pobierana z góry
za każdy 12 miesięczny okres ważności karty
Wydanie duplikatu karty
1)
Transakcje bezgotówkowe
1)
Transakcje gotówkowe (od wartości transakcji)
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych
2)
podmiotów krajowych, zgodnie z zawartymi umowami
w innych bankomatach w kraju
w bankomatach za granicą
poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie
placówki handlowo-usługowej) w Polsce
w punktach akceptujących kartę w kraju, w tym w
placówkach Poczty Polskiej
w punktach akceptujących kartę za granicą
Sprawdzenie salda w bankomacie
Odblokowanie PIN lub powtórne generowanie i wysyłka PIN
Zmiana danych Użytkownika karty
Usługa awaryjnej wypłaty gotówki zagranicą po utracie karty

29,90 zł
29,90 zł
bez opłat
bez opłat
2% min. 4,00 zł
2% min. 10,00 zł
bez opłat
2% min. 4,00 zł
2% min. 10,00 zł
2,00 zł
8,00 zł
3,00 zł
1 000,00 zł

1)

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

Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku

Karta bankomatowa Banku Spółdzielczego w Sokółce
Lp.

Rodzaj czynności/usługi

Stawka w zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wydanie pierwszej karty
Wydanie kolejnej karty do rachunku lub wznowienie karty
Wydanie duplikatu karty
Miesięczna opłata za obsługę karty
Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Sokółce
Zastrzeżenie karty / Unieważnienie karty
Zmiana numeru PIN w bankomacie
Powtórne generowanie PIN na wniosek Użytkownika
Zmiana dziennego limitu transakcyjnego karty
Zmiana numeru rachunku karty
Rozpatrzenie reklamacji

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
3,00 zł
bez opłat
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Załącznik do Uchwały Nr 48/2018
Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce
z dnia 14.12.2018 r.
Obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE
ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI,
POBIERANYCH OD KLIENTÓW
PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE
Część II. Klienci indywidualni

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Lp.

Rodzaj czynności/usługi

Rachunki
oszczędnościowe
Rachunek
płatne na każde
oszczędnościowo
żądanie (a'vista)
-rozliczeniowy
i/lub rachunki
ROR
lokat
terminowych

Podstawowy
rachunek
płatniczy

Stawka w zł
1.

Otwarcie rachunku płatniczego w złotych lub w
walutach wymienialnych

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Prowadzenie rachunku płatniczego w złotych lub
2.
3.

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

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
bez opłat
bez opłat
b) Prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Elixir
3,70 zł
- do kwoty 1000 zł
- powyżej kwoty 1000 zł
0,5% max. 50,00 zł
c) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych, realizowane w systemie Elixir
5,00 zł
- do kwoty 1000 zł
- powyżej kwoty 1000 zł
0,5% max. 50,00 zł
Prowadzone w innych bankach, realizowane w
d)
50,00 zł
systemie SORBNET

4.

bez opłat

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”
0,5% min. 3,00 zł

(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 spółdzielczych będących
stronami Porozumienia
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bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

7.

8.

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

według stawek
określonych w
porozumieniu

-

-

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

2,00 zł

0 zł1 /2 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

-

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

2,80 zł

0 zł1/2,80 zł

1,00 zł

1,00 zł

0 zł1/1,00 zł

1,00 zł
1,00 zł

1,00 zł
1,00 zł

jak za realizację (sprzedaż) przekazów
w obrocie dewizowym

c)

Walutowe prowadzone w innych bankach:
d) W systemie SORBNET

9.

2,80 zł

25,00 zł

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

10.

- złożonego w placówce Banku

2,00 zł

2,00 zł

0 zł1/ 2,00 zł

- złożonego w systemie bankowości internetowej

1,00 zł

1,00 zł

0 zł1/ 1,00 zł

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

Polecenie zapłaty

a) Przyjęcie upoważnienia do obciążania rachunku
b) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
c) Odwołanie polecenia zapłaty
d) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika

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
Wykonanie zastrzeżenia po przyjęciu zgłoszenia o
d) utracie czeków i/lub blankietów czekowych (na terenie
1. województwa)
Administrowanie
czekami
rozrachunkowymi
e) przyjętymi do inkasa (opłatę pobiera się od podawcy za
każdy czek)

12.
a)

1,00 zł
5,00 zł

-

5,00 zł

-

5,00 zł

-

-

5,00 zł

-

-

Wyciągi bankowe
Wysłanie wyciągu listem zwykłym raz w miesiącu
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bez opłat

-

bez opłat

b)

Wysłanie wyciągu listem zwykłym po każdej operacji

13.
14.

Telefoniczne udzielanie informacji "na hasło"
System SMS Banking

a)
b)
c)

15.
a)
b)

16.
a)
b)

17.

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

-

1,50 zł
bez opłat

bez opłat

-

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

-

0,39 zł

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

1,50 zł

0,39 zł

-

Usługa bankowości elektronicznej
bez opłat
bez opłat

- prowizja za wdrożenie
- prowizja miesięczna

-

bez opłat
bez opłat

-

-

System Home Banking
200,00 zł
100,00 zł

- prowizja za wdrożenie
- prowizja miesięczna

Sporządzenie i wydanie na prośbę Klienta:

Odpisu obrotów z jednego rachunku
a) 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

19.

5,00 zł

5,00 zł

7,50 zł

7,50 zł

7,50 zł

bez opłat

Zaświadczenia o prowadzeniu rachunku lub wkładu
c) oszczędnościowego, wysokości salda, odsetek,
obrotach oraz innych informacji

18.

5,00 zł

10,00 zł

bez opłat

10,00 zł

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

a) Z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza rachunku:
- z Bankiem Spółdzielczym w Sokółce
bez opłat
- z innymi bankami i instytucjami
10,00 zł
Z tytułu realizacji zleceń płatniczych dotyczących
b)
eksportu
10,00 zł

bez opłat
10,00 zł

jak za przelew
złożony w
placówce
Banku

jak za przelew
złożony w
placówce
Banku

20.

Przekazanie środków (przelew) na rachunek
wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu
egzekucyjnym/zabezpieczającym

21.

Obsługa książeczek oszczędnościowych

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

22.

-

10,00 zł

10,00 zł
według
poniesionych
kosztów

bez opłat

10,00 zł
bez opłat

0 zł1/jak za
przelew
złożony w
placówce
Banku

-

10,00 zł
10,00 zł

-

30,00 zł

-

20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci

a) Przyjęcie dyspozycji
b) Zmiana dyspozycji

20,00 zł
20,00 zł
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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

24.

25.

0,00 zł
0,00 zł

Dokonanie adnotacji o zmianie adresu
zamieszkania posiadacza rachunku lub
zmianie innych danych osobowych
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

Przedstawienie weksla do zapłaty
a) 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

Złożenie weksla do dyskonta

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

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

26.

-

Zamiana krajowych znaków pieniężnych
jednego nominału na inne nominały

0,5% wartości
min. 2,00 zł

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

27.
a)

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

Książeczek i bonów oszczędnościowych - za każdy
dokument
Papierów wartościowych (bonów skarbowych,
obligacji itp.)

b) 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

28.
29.

Wydanie portfela do wrzutni nocnej, klucza do
drzwiczek wrzutowych
Western Union - przekazy pieniężne

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

-

według cen
zakupu

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.
31.

Wypłata internetowego przekazu pieniężnego
z zagranicy
Przekaz w obrocie dewizowym

bez opłat

A. Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych:
a) przelewy SEPA
15,00 zł
b) polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów
0,10% min. 20,00 zł max. 100,00 zł
„BEN” lub „SHA”
B. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu
0,15% min. 20,00 zł max. 100,00 zł
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Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie
wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta

C.

75,00 zł + koszty banków trzecich

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

D. Realizacja przelewów w trybie standardowym (sprzedaż):
a) przelewy SEPA

15,00 zł

polecenia wypłaty
b) Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji

0,30% min. 50,00 zł max. 300,00 zł

pobiera sie zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w pkt H, w przypadku opcji kosztowej „OUR”

c) przelewy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi
prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A.
E. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu,
wykonane na zlecenie Klienta
Realizacja przelewów w PLN, EUR, USD i GBP w
F.
trybie "pilnym":

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

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących
pobierane „z góry” od poleceń wypłaty:

G.

32.

1

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

100,00 zł

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.

Kredyty, gwarancje, poręczenia
Lp.

Rodzaj czynności/usługi

Stawka w zł

1.

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

2.

Prowizja za udzielenie/zwiększenie/odnowienie na kolejny okres kredytu:

bez opłat

UWAGA: Prowizja pobierana od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększenia kredytu

a) Odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR
UWAGA: prowizja za odnowienie kredytu pobierana za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres
obowiązywania umowy kredytowej.

1,50% min.100,00 zł

b) Kredytu gotówkowego "Szybka gotówka" - dla klientów posiadających w Banku rachunek ROR lub
rachunek bieżący
- na okres do 12 miesięcy
5,00%
- na okres powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy
6,00%
- na okres powyżej 36 miesięcy do 96 miesięcy
7,00%
c) Kredytu gotówkowego "Szybka gotówka" - dla klientów nie posiadających w Banku rachunku ROR lub
rachunku bieżącego
- na okres do 12 miesięcy
6,00%
- na okres powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy
7,00%
- na okres powyżej 36 miesięcy do 96 miesięcy
8,00%
5,00%
d) Kredytu na zakup kolektorów słonecznych
e) Preferencyjnego - z dopłatami ARiMR
1,85%
f) Na zakup maszyn firmy Metal-Fach
0,00%
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Kredyty, gwarancje, poręczenia
g) Mieszkaniowego, Obrotowego, Inwestycyjnego, Pomostowego Płatniczego,
Rewolwingowego
- na okres do 12 miesięcy
- na okres powyżej 12 miesięcy

3.

1,50%
2,00%

Wcześniejsza spłata kredytu:
UWAGA: Prowizja pobierana od kwoty wcześniejszej spłaty. Za wcześniejszą spłatę uważa się dokonanie spłaty całego lub
części kredytu wcześniej niż 30 dni przed terminem ustalonym w umowie kredytowej

a) Odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR
b) Konsumpcyjnego w rachunku kredytowym
c) Pozostałych (o ile umowa kredytowa nie stanowi inaczej)

4.

bez opłat
bez opłat
bez opłat

Zmiana warunków umowy kredytowej
a) Prolongata spłaty kredytu, konwersja kredytu, przejęcie długu
UWAGA: Dotyczy kapitału i odsetek. Prowizja pobierana od kwoty
prolongowanej/konwertowanej/przejmowanej

b) Zmiana innych niż określone w pkt. 4 a) warunków umowy na wniosek klienta np.
zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu

1,00% min. 20,00 zł
150,00 zł

UWAGA: Prowizja pobierana w dniu podpisania aneksu

5.

Prowizja za udzielenie gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali
UWAGA: Prowizja pobierana od kwoty aktualnego zaangażowania, za każdy rozpoczęty okres 3
miesięczny

6.

1,00% min. 100,00
zł

Wydanie promesy
UWAGA: W przypadku udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia prowizja zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie
kredytu, gwarancji lub poręczenia. W przypadku nie udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia prowizja za wydanie promesy
nie podlega zwrotowi

a) Udzielenia kredytu konsumpcyjnego
b) Udzielenia kredytu mieszkaniowego
c) Udzielenia pozostałych kredytów, gwarancji i poręczeń

7.

Wysłanie do kredytobiorcy lub poręczyciela wezwania do zapłaty
wymagalnych odsetek lub rat kredytu
UWAGA: Opłata pobierana od kredytobiorcy za każdy monit bez względu na liczbę adresatów. W
przypadku gdy zadłużenie dotyczy konsumentów opłaty nie pobiera się.

8.

bez opłat
20,00 zł
0,20%-0,50%
15,00 zł

Sporządzenie i wydanie na prośbę kredytobiorcy:
a)
b)
c)
d)
e)

9.

Informacji i pism o charakterze zaświadczeń
Opinii
Oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy
Odpisu umowy kredytowej
Wniosku o wykreślenie hipoteki itp.

15,00 zł
50,00 zł
200,00 zł
15,00 zł
15,00 zł

Obsługa weksli związanych z kredytem
UWAGA: Prowizja naliczana od sumy wekslowej. Poniższych opłat i prowizji nie pobiera się w przypadku dyskontowania
weksli w ramach zawartej umowy o kredyt dyskontowy

a) Przyjęcie weksla do dyskonta

UWAGA: Prowizję pobiera oddział Banku dokonujący zdyskontowania weksla, od podawcy weksla

b) Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia
UWAGA: Prowizję pobiera oddział Banku (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub
podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel

10.

1,50%
1,00%

Za obsługę kredytu preferencyjnego
UWAGA: Dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR udzielanych od 18.09.2012 r. do 31.12.2014 r.
Prowizja płatna miesięcznie do 5-go dnia każdego miesiąca, naliczana od kwoty zadłużenia
kredytowego według stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Nie pobiera się prowizji w roku, w
którym nastąpiło uruchomienie transzy kredytu
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0,08%

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.
1)

2)
3)

rachunek
oszczędnościow orozliczeniow y ROR

podstaw ow y 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
1)
Transakcje bezgotówkowe
bez opłat
bez opłat
1)
Transakcje gotówkowe (od wartości transakcji)
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
Sprawdzenie salda w bankomacie
2,00 zł
2,00 zł
Odblokowanie PIN lub powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
8,00 zł
8,00 zł
Użytkownika
Zmiana danych Użytkownika karty
3,00 zł
3,00 zł
Usługa awaryjnej wypłaty gotówki za granicą po utracie karty
1 000,00 zł
1 000,00 zł

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

Karta bankomatowa Banku Spółdzielczego w Sokółce
Lp.

Rodzaj czynności/usługi

Stawka w zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wydanie pierwszej karty
Wydanie kolejnej karty do rachunku lub wznowienie karty
Wydanie duplikatu karty
Miesięczna opłata za obsługę karty
Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Sokółce
Zastrzeżenie karty / Unieważnienie karty
Zmiana numeru PIN w bankomacie
Powtórne generowanie PIN na wniosek Użytkownika
Zmiana dziennego limitu transakcyjnego karty
Zmiana numeru rachunku karty
Rozpatrzenie reklamacji

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
3,00 zł
bez opłat
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