Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 48 / 2018
Zarządu BS Augustów
z dnia 27.06.2018r.

TARYFA
PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY
W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
W WALUCIE KRAJOWEJ
ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

PROWIZJE

1. Za otwarcie rachunku bankowego:
 bieżącego i pomocniczego
 rachunku VAT
 rolników

20,00 zł.
bez prowizji
10,00 zł.

2. Za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego
/prowizja pobierana miesięcznie/:
- przedsiębiorstw prywatnych/spółdzielni
- przedsiębiorców indywidualnych
- instytucji niekomercyjnych
 rolników
3. Za prowadzenie rachunku VAT

15,00 zł.
15,00 zł.
15,00 zł.
7,00 zł.
bez prowizji

4. Prowizje od wpłat gotówkowych oraz przekazów na rachunki
bankowe:
 na rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone w BS

0,25%
nie mniej niż 3,00 zł.
/chyba że umowa
stanowi inaczej/
bez prowizji



na rachunek VAT



prowadzone w innych bankach
/w tym od Rejonów Energetycznych z wyłączeniem
PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. B.O.K. Augustów/

0,5%
nie mniej niż 3,00 zł.



prowadzone w innych bankach
/w tym od Rejonów Energetycznych z wyłączeniem:
PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., B.O.K. Suwałki 5/

0,5%
nie mniej niż 3,00 zł.



od wpłat za energię elektryczną PGE Zakład Energetyczny
Białystok S.A. B.O.K. Augustów

2,00 zł.



od wpłat za energię elektryczną PGE Zakład Energetyczny
Białystok S.A. B.O.K. Suwałki 5

2,00 zł.



od wpłat na rachunki Orange Polska S.A.

2,00 zł.

5.Prowizje od wypłat gotówkowych:
 z rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych w BS



z rachunku VAT



z konta „Zlecenia do wypłaty”

0,25%
nie mniej niż 3,00 zł.
/chyba że umowa stanowi inaczej/
bez prowizji
0,5%
nie mniej niż 5,00 zł.
/chyba że umowa stanowi inaczej/
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
6. Za realizację przelewów z r-ków bankowych poza BS:
 polecenie przelewu
 z rachunku VAT
 przyjęcie i wykonanie pilnej dyspozycji w formie zlecenia
telekomunikacyjnego /prowizję pobiera się niezależnie od
zryczałtowanej opłaty telekomunikacyjno-pocztowej/
7. Za realizację przelewów z rachunków bieżących i pomocniczych
oraz r.o.r. poza BS dokonywanych z wpływów bieżących
8. Za dokonanie zleceń stałych i jednorazowych z rachunków
bieżących i pomocniczych oraz r.o.r. /od jednego zlecenia/
9. Za wydanie blankietów czekowych, za każdy blankiet
10. Za potwierdzenie czeku lub wykonanie potwierdzenia przelewu

PROWIZJE
2,50 zł.
bez prowizji
10,00 zł.
dodatkowo 1,20 zł.

2,00 zł.
wg ceny zakupu nie mniej niż
1,00 zł.
6,00 zł.

11. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia oraz odwołanie zastrzeżenia
o utracie książeczki czekowej lub czeków, euroczeków oraz
kart gwarancyjnych

50,00 zł.

12. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego
moc takiego tytułu.
Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika

100,00 zł.

13. Za usługi związane ze zmianą dokumentacji posiadaczy
rachunków bankowych w BS, nie wynikającą z tytułu zmian
formalnych w statusie prawnym posiadaczy rachunków.

10,00 zł.

14. Realizacja przelewów za pośrednictwem elektronicznego systemu
zdalnej obsługi bankowej:
- Home Banking
1,50 zł.
- Internet Banking
1,00 zł.
15. Przekaz w obrocie dewizowym1:
1) przelew SEPA2
20 zł
2) polecenie wypłaty3
30 zł
3) polecenie wypłaty w trybie pilnym
100 zł
4) zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z
50 zł
„góry” od polecenia wypłaty3 i przelewu regulowanego
5) żądanie wprowadzenia zmiany w transakcji, bądź jej
100 zł
anulowanie na wniosek klienta
6) zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające
75 zł + koszty banków trzecich
wykonane na zlecenie Klienta4
7) zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu,
75 zł + koszty banków trzecich
wykonane na zlecenie Klienta
1
Przekaz w obrocie dewizowym – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA;
2
Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz
Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA
Credit Transfer), spełniająca warunki:
• waluta transakcji EUR;
• zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,
• koszty „SHA”;
• tryb realizacji standardowy,
• nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
• bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA
Credit Transfer).
3
Polecenie wypłaty – instrukcja płatnicza, nie spełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z
innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji
płatniczej, polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy
(beneficjenta);
4
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Za sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym – za 1
stronę.
Opłat nie pobiera się, gdy odpis jest sporządzony na zlecenie
sądu, prokuratora, dla spraw karnych, skarbowych o alimenty
lub rentę mającą charakter alimentów.
2. Za sporządzenie odpisu:
 wyciągu bankowego
 jednego dowodu do wyciągu
Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio
o 50% stawki podstawowej.
3. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku.
3a. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, obrotach
i stanie konta.
4. Za abonament miesięczny Home Banking /pobierany dodatkowo
oprócz prowizji za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i
pomocniczego/
5. Za błędny przelew w obrocie dewizowym z winy klienta
6. Świadczenie usługi poszukiwań rachunków poprzez Centralną
Informację

OPŁATY
5,00 zł. + VAT

10,00 zł. + VAT
6,00 zł. + VAT

20,00 zł. + VAT
30,00 zł. + VAT
40,00 zł.+ VAT
75 zł + VAT +koszty banków trzecich
35 zł + VAT od zapytania

ROZDZIAŁ II. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

PROWIZJE

1. Otwarcie rachunku wkładów oszczędnościowych; lokat
terminowych; rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych;
rachunków oszczędnościowych POL-Efekt.

bez prowizji

2. Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
/prowizja pobierana miesięcznie proporcjonalnie za okres
obowiązywania umowy/
 POL – Konto
 POL – Konto Junior
 POL-Efekt
3. Wpłaty i wypłaty na rachunki wkładów oszczędnościowych oraz
wpłaty i wypłaty na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w
BS Augustów.
4. Wypłaty z rachunku oszczędnościowego POL-Efekt (w trakcie
jednego okresu rozliczeniowego, tj. miesiąca kalendarzowego)
5. Za dokonane zastępczo operacje wpłat-wypłat z rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych przez banki komercyjne
i Urzędy Poczta Polska S.A.
Uiszczoną prowizję pobiera się z rachunku klienta.
6. Za potwierdzenie czeku /realizacja gotówkowa i bezgotówkowa/.
7. Za realizację przelewów poza BS:
 na druku polecenia przelewu z POL-Konta
 na druku polecenia przelewu z POL-Konta Junior
 przyjęcie i wykonanie pilnej dyspozycji w formie zlecenia
telekomunikacyjnego
/prowizję pobiera się niezależnie od zryczałtowanej opłaty
pocztowo-telekomunikacyjnej/

3,00 zł.
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

pierwsza wypłata – bez opłat
kolejna wypłata – 0,25%
nie mniej niż 5,00 zł.
wg ceny wynikającej z podpisanych
porozumień o wzajemnej obsłudze obrotu
oszczędnościowego
6,00 zł.
2,50 zł.
1,00 zł.
10,00 zł.
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
8. Za realizację przelewów z rachunków oszczędnościowo-

OPŁATY
dodatkowo 1,20 zł.

rozliczeniowych poza BS dokonywanych z wpływów bieżących.
9. Za dokonanie zleceń stałych i jednorazowych posiadaczy r.o.r.
i książeczek oszczędnościowych /od jednego zlecenia/
10. Czynności związane z obsługą lokat terminowych, książeczek
oszczędnościowych i r.o.r. w BS Augustów
 za wydanie blankietów czekowych – za każdy blankiet


za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
oszczędnościowej, czeków i blankietów czekowych
 za wystawienie nowej zamiast utraconej książeczki
oszczędnościowej
 za przepisanie książeczki w związku z przelewem praw
/cesja/
 za przyjęcie, zmianę dyspozycji posiadacza rachunku
w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
 za zmianę pełnomocnictwa
 za ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki bądź
numeru książeczki
 za wydanie zaświadczenia o zablokowaniu środków
pieniężnych
11. Ustalenie salda na książeczce oszczędnościowej lub r.o.r.
innego banku:
 rozmowa telefoniczna


przy użyciu telefaksu

12. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego
moc takiego dokumentu. Prowizję pobiera się z rachunku
dłużnika.
13. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
za pośrednictwem bankowości internetowej

przelewy z rachunku Pol-Konto

przelewy z rachunku Pol-Konto Junior
14. SMS Banking
 aktywacja usługi SMS
 abonament
 zmiana dyspozycji usługi SMS lub numeru telefonu
komórkowego
 realizacja usługi (prowizja pobierana zbiorczo w okresach
miesięcznych)
15. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu
i stanie wkładu oszczędnościowego itp.
16. Za sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym – za 1
stronę.
Opłat nie pobiera się, gdy odpis jest sporządzony na zlecenie
sądu, prokuratora, dla spraw karnych, skarbowych o alimenty
lub rentę mającą charakter alimentów.
17. Za sporządzenie odpisu:
 wyciągu bankowego
 jednego dowodu do wyciągu
Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio
o 50% stawki podstawowej.
18. Świadczenie usługi poszukiwań rachunków poprzez Centralną
Informację

2,00 zł.

wg ceny zakupu
nie mniej niż 1,00 zł.
50,00 zł.
10,00 zł.
15,00 zł.
50,00 zł.
10,00 zł.
10,00 zł.
50,00 zł.

wg faktycznego
kosztu lub cennika powiększ. o 50%
wg cennika
telekomunikacji powiększ. o 50%

100,00 zł.
bez prowizji
1,00 zł.
0,50 zł.

bez prowizji
bez prowizji
1,00 zł.
0,25 zł/SMS

30,00 zł. +VAT
5,00 zł. + VAT

10,00 zł. + VAT
6,00 zł. + VAT

35 zł + VAT od zapytania
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ROZDZIAŁ III. KARTY BANKOWE
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
I. WŁASNA KARTA BANKOMATOWA BS AUGUSTÓW
1. Wydanie karty
/dotyczy kart wydanych od dnia 2.05.2006r./
2. Wydanie wznowionej karty
/dotyczy kart wydanych od dnia 2.05.2006r./
3. Prowizja miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej
do rachunku
/dotyczy kart wydanych od dnia 2.05.2006r./
4. Wypłata gotówki w bankomatach BS Augustów oraz bankomatach
podłączonych do systemu Novum Switch
5. Zastrzeżenie karty
6. Odblokowanie zablokowanego numeru PIN oraz wydanie nowego
numeru PIN
II. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA
1. Wydanie karty
2. Wydanie wznowionej karty
3. Prowizja miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej
do rachunku (prowizja pobierana miesięcznie proporcjonalnie za
okres obowiązywania umowy):
 POL – Konto
 POL – Konto Junior
4. Wydanie duplikatu karty
 POL – Konto
 POL – Konto Junior
5. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek
Użytkownika karty
6. Obsługa zastrzeżenia karty
7. Odblokowanie zablokowanego numeru PIN oraz wydanie nowego
numeru PIN
8. Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej
9. Czasowa blokada lub odblokowanie karty
10. Wypłata gotówki w bankomatach BS Augustów
11. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku
BPS S.A., SGB Bank S.A., Kredyt Banku S.A. oraz bankomatach
BGŻ S.A.
12. Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju
13. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą
14. Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju
15. Wypłata gotówki w kasach banków za granicą
16. Płatność kartą w punktach usługowych w kraju
17. Płatność kartą w punktach usługowych za granicą
III. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA
1. Wydanie karty
2. Wydanie wznowionej karty
3. Prowizja miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej
do rachunku
4. Wydanie duplikatu karty
5. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek
użytkownika karty
6. Obsługa zastrzeżenia karty
7. Odblokowanie zablokowanego numeru PIN oraz wydanie nowego
numeru PIN
8. Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej
9. Czasowa blokada lub odblokowanie karty
10. Wypłata gotówki w bankomatach BS Augustów
11. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku
BPS S.A., SGB Bank S.A., Kredyt Banku S.A. oraz bankomatach
BGŻ S.A.

PROWIZJE
bez prowizji
bez prowizji
1,00 zł.

bez prowizji
10,00 zł.
4,00 zł.

bez prowizji
bez prowizji

3,50 zł.
3,00 zł.
8,00 zł.
5,00 zł.
4,00 zł.
24,00 zł.
4,00 zł.
6,00 zł.
12,00 zł.
bez prowizji
bez prowizji
1,50 zł.
1,50 zł.
2% wartości transakcji min. 5,00 zł.
2% wartości transakcji min.10,00 zł.
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji
10,00 zł.
30,00 zł.
4,40 zł.
34,00 zł.
4,00 zł.
6,00 zł.
12,00 zł.
bez prowizji
bez prowizji
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
12. Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju
13. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą
14. Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju
15. Wypłata gotówki w kasach banków za granicą
16. Płatność kartą w punktach usługowych w kraju
17. Płatność kartą w punktach usługowych za granicą

PROWIZJE
1,50 zł.
1,50 zł.
2% wartości transakcji min. 5,00 zł.
3% wartości transakcji min.12,00 zł.
bez prowizji
bez prowizji

ROZDZIAŁ IV. KREDYTY
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja przygotowawcza
- od złożonego wniosku dotyczącego kredytu w kwocie min.
1.200 zł, płatna w dniu złożenia wniosku,
- od złożonego wniosku kredytowego o „Kredyt mieszkaniowy Mój
Dom”
Nie pobiera się prowizji od złożonych wniosków o kredyty z dopłatą
do odsetek przez ARiMR, wniosków o kredyty składanych przez
jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie, spółki z o.o. oraz
inne jednostki posiadające osobowość prawną.
2. Prowizja za udzielenie
- od kwoty przyznanego /lub odnawialnego/ kredytu
a/ krótkoterminowego /do 1 roku/
b/
c/

średnioterminowego /od 1 roku do 3 lat/
długoterminowego /powyżej 3 lat/

PROWIZJE
0,10% od kwoty
nie mniej niż 30,00 zł.,
nie więcej niż 100,00 zł.
0,20% od kwoty
nie mniej niż 30,00 zł.,
nie więcej niż 500,00 zł.

1% od kwoty
nie mniej niż 30,00 zł.
1,5% od kwoty
2,0% od kwoty

- od kwoty przyznanego kredytu preferencyjnego z dopłatami
ARiMR, udzielonego od 18.09.2012r.

wg ustaleń obowiązujących przepisów,
1,0% od kwoty

- od kwoty przyznanego kredytu preferencyjnego z dopłatami
ARiMR, udzielonego po 25.03.2015r.

1,85% od kwoty

- od kwoty przyznanego kredytu preferencyjnego z dopłatami
ARiMR, udzielonego po 18.12.2017r.
- za zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym
3. Prowizja od zaangażowania kredytu preferencyjnego z dopłatami
ARiMR, płatna w ratach kwartalnych (po 0,25% do ostatniego dnia
miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy), nie pobierana za rok,
w którym nastąpi uruchomienie kredytu.
4. Prowizja od kwoty kredytu odroczonego /prolongowanego/
5. Za czynności związane z prolongowaniem spłaty kredytu
6. Za przeprowadzenie inspekcji na miejscu inwestycji – dotyczy
„Kredytu mieszkaniowego Mój Dom”
7. Za zmianę postanowień umowy kredytu na wniosek kredytobiorcy
(aneks) – dotyczy „Kredytu mieszkaniowego Mój Dom”
8. Za udzielenie gwarancji, poręczenia, regwarancji i awali
 do 1 roku
 od 1 roku do 3 lat
 powyżej 3 lat
9. Za zrealizowanie czeku własnego z gwarancją zapłaty
10. Za obsługę weksli
 przedstawienie weksli do zapłaty inkaso itp.
11. Za zgłoszenie weksli do protestu w razie niezapłacenia
12. Za wysłanie upomnienia do spłaty zadłużenia kredytowego

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
13. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem lub
ustanowieniem prawnych zabezpieczeń /np. wydanie KRS Banku

2,00% od kwoty
1% od kwoty
nie mniej niż 30,00 zł.
1% kwoty od zaangażowania kredytu
na koniec 31 grudnia każdego roku,
nie mniej niż 200,00 zł.
1% od kwoty
10,00 zł.
100,00 zł.
50,00 zł.
3% od kwoty
7% od kwoty
9% od kwoty
0,1% od kwoty
10,00 zł. za każdą czynność
10,00 zł.
Koszty przesyłki poczt.
powiększ. czterokrotnie

OPŁATY
30,00 zł.
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14. Zgoda Banku na wykreślenie hipoteki
15. Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia
stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i innych
tytułów lub zaświadczenia, że nie figuruje on w rejestrze dłużników
16. Za wydanie odpisu umowy o kredyt
17. Za sporządzenie i wydanie, na wniosek klienta, oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej /zdolności kredytowej/

20,00 zł.
30,00 zł. + VAT
20,00 zł. + VAT
200,00 zł. + VAT

ROZDZIAŁ V. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Za czynności bankowe nie przewidziane w taryfie

OPŁATY
minimum 10,00 zł. + VAT
/w zależności od
pracochłonności/
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