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Taryfa prowizji i opłat
DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Bank Spółdzielczy w Wolinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za
czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej - Klienci Banku Spółdzielczego w Wolinie", zwaną dalej taryfą.
2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:
1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem Spółdzielczym w Wolinie lub Bank Spółdzielczy w Wolinie z posiadaczem na odległość, za
pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW),Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej
2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank Spółdzielczy w Wolinie uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego
5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar
rachunku
klienta, zgodnie
z dyspozycją
9. innego
Prowizje
i opłaty pobierane
są zgodnie
z trybemklienta.
określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Wolinie.
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1) 25 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie kart (druga część składowa opłaty za użytkowanie kart naliczana w przypadku nie rozliczenia
transakcji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, pobierana jest 3 dnia roboczego następnego miesiąca),
2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,
z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Wolinie, a w przypadku klientów indywidualnych równ
11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
15. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
16. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach
funkcjonowania
kart płatniczych.
17. Przesłanki
i tryb poszczególnych
zmiany taryfy wskazane
są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Wolinie
18. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w taryfie w przypadku wydania decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez Komisję
Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne właściwe urzędy lub organy administracji publicznej,
określającego zasady świadczenia przez Bank usług lub określającego zasady korzystania z tych usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy, powodujących wzrost
19. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.
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§2
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy
odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez
5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy
rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;
6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
7) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz
wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji
wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu
karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na
terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;
12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
dokonanej
przy
użyciu
karty
13) obsługa karty debetowej
kredytowej––usługa
usługaumożliwiająca
umożliwiającapłatnikowi
płatnikowikorzystanie
korzystaniezzkarty
kartypłatniczej,
płatniczej,ooktórej
którejmowa
mowawwart.
art.2 2pkt
pkt15a
15austawy,
ustawy,jeżeli
jeżelikwota
kwotakażdej
każdejtransakcji
transakcji
dokonanej
przy
użyciu
karty
14) pomniejsza ustalony limit kredytowy;
15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku
16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
18) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla
płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
19) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.

3.
4.
5.

Prowadzenie rachunku płatniczego
Wpłata gotówki

1) dokonywana na rachunek w placówce Banku Spółdzielczego w Wolinie
2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku Spółdzielczym w Wolinie

Tryb pobierania
opłaty
miesięcznie
-

bez opłat

bez opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
"Konto za Złotówkę"
1,00 zł
bez opłat

1)

Rachunek rodzinny

Podstawowy rachunek
płatniczy

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie

5,00 zł

5,00 zł

nie dotyczy

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie - realizowanych
w systemie Express Elixir (opłata dodatkowa do pkt. 1b)

10,00 zł

10,00 zł

nie dotyczy

10.00 zł

60,00 zł

60,00 zł

nie dotyczy

60,00 zł

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

1,00 zł

1,00 zł

nie dotyczy

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda

5,00 zł

5,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

nie dotyczy

30,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

3,00 zł

3,00 zł

nie dotyczy

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

1,00 zł

1,00 zł

nie dotyczy

Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku Spółdzielczego w Wolinie
Polecenie przelewu wewnętrznego
Polecenie przelewu

-

1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wolinie

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie - realizowanych
w systemie SORBNET (opłata dodatkowa do pkt. 1b)
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wolinie

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie

6.

Rachunek
OszczędnościowoRozliczeniowy

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie - realizowanych
w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie - realizowanych
w systemie SORBNET

Zlecenie stałe

1) przyjęcie zlecenia stałego
2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wolinie

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie

3) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wolinie

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie
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bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

kolejna 3,00 zł

2)

bez opłat

kolejna 1,00zł

2)

bez opłat

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 3,00 zł

2)

bez opłat

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 1,00 zł

2)
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4) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej
5) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej

30,00 zł
za każdą dyspozycję

b) złożona za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej

6) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej

7.

5,00 zł

b) złożone za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej
Polecenie zapłaty:

1) za przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na
korzystanie z polecenia zapłaty
8.
9.

Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
dotyczy ustanowienia pełnomocnictwa przy zawieraniu umowy)

(nie

za każdą dyspozycję

5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

2,50 zł

nie dotyczy

30,00 zł

nie dotyczy

bez opłat

nie dotyczy

bez opłat

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

bez opłat
bez opłat

bez opłat

2,50 zł

nie dotyczy

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

nie dotyczy

bez opłat

za każdą dyspozycję

5,00 zł

za każdą dyspozycję

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

za każdą dyspozycję

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

bez opłat

od każdego spadkobiercy

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

bez opłat

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

za każde
zestawienie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

Wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta
10.

Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

11.

Realizacja dyspozycji spadkobierców

12.

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie (nie dotyczy zmiany
związanej ze śmiercią współposiadacza)

13.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

14.

5,00 zł

bez opłat

30,00 zł

Za wysłanie wezwania lub informacji o powstałym zadłużeniu

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

Koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika usług pocztowych Poczta Polska SA, za każde upomnienie, koszt na dzień 10.10.2019 = 8,50zł

15.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda

za każde
zaświadczenie

16.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu,
przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny

za każdą dyspozycję

1)"Konto za złotówkę" - konto niedostępne w ofercie Banku od 1 lipca 2019r. dla nowych klientów.

Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się czynności, o których mowa w ust.5.1 pkt.1) lit.b, ust.5.1 pkt.2) lit.b, ust.6.pkt.1) lit.b, ust.6.pkt.2 lit.b, Dział V. Produkty wycofane z oferty Banku Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP) ust.1.pkt.1.lit.b oraz czynności
określone w taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust. 4-5 (dotyczy zleceń krajowych) i ust.7 (dotyczy zleceń krajowych)
2)
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Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
1. Otwarcie rachunku:
1) terminowej lokaty oszczędnościowej

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

2) lokaty terminowej SKARBONKA
2. Prowadzenie rachunku:

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

bez opłat

-

bez opłat

-

bez opłat

-

1) terminowej lokaty oszczędnościowej
2) lokaty terminowej SKARBONKA

-

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek

-

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku

5. Realizacja przelewów:
1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wolinie

za każdy przelew

2) na rachunki prowadzone w innych bankach niż Bank Spółdzielczy w Wolinie
Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (nie dotyczy ustanowienia pełnomocnictwa przy zawieraniu
6.
umowy)
1) terminowej lokaty oszczędnościowej

za każdą dyspozycję

7. Za przyjęcie, zmianę i odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

2) lokaty terminowej SKARBONKA

8. Realizacja dyspozycji spadkobierców

9. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu, przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany
10
przez organ egzekucyjny

7

od każdego spadkobiercy
za każde zaświadczenie
za każdą dyspozycję

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

25,00 zł

25,00 zł

30,00 zł
50,00 zł

Taryfa prowizji i opłat

Rozdział 3. Elektroniczne kanały dostępu
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1. Usługa bankowości elektronicznej
2. Powiadamianie SMS

a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku

b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowści elektronicznej (kanału WWW)
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Rachunek
OszczędnościowoRozliczeniowy,

Podstawowy rachunek

miesięcznie

"Konto za złotówkę" 1)
0,00 zł

płatniczny

za każdego smsa

0,30 zł

0,30 zł

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Rozdział 4. Instrumenty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard

Visa

Mastercard KKS Lech

1.

Obsługa karty debetowej

2.

Wydanie/wznowienie karty płatniczej

4.

Wypłata gotówki

3.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 5)
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1

za każdą kartę

za każdą zmianę
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)5)

naliczana od wypłacanej
kwoty

5.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej
kwoty

6.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

7.

Wydanie nowego numeru PIN poprzez SMS

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 6)

8.
9.

Wydanie nowego numeru PIN (papierowo)

Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

12. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcja bezgotówkowa:

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13. 2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG);
14. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
15. Wydanie duplikatu karty / wydanie kolejnej karty z dyspozycji klienta

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

1,50 zł
2% min. 5,00 zł

3% min. 4,50 zł
3% min. 10 zł

2% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł
0,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

2% min. 5,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,50 zł
5,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł

7,00 zł

1,00 zł

1,50 zł

2,58 zł

5,00 zł

1,50 zł
3,00 zł

0,00 zł

1,50 zł
5,00 zł

15,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

za każdy numer PIN

za każde sprawdzenie

Mastercard

Visa "młodzieżowa"4)

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

za każdy numer PIN

Mastercard do

Konta za Złotówkę 1)

(w tym młodzieżowe)3)

2,50 zł

miesięcznie

Visa SKRA

Podstawowy rachunek
płatniczy

5,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

4,50 zł

4,50 zł

1,00 zł

1,00 zł

7,00 zł
1,50 zł

2,58 zł

7,00 zł

bez opłat

pięć rozliczonych wypłat w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,każda
kolejna 3,00zł

bez opłat

0,00 zł

0,00 zł

4,50 zł

7,00 zł

1,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

2,58 zł

2)

2,58 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

za każdą kartę
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bez prowizji

bez prowizji

nie dotyczy

bez opłat

3%

bez opłat

bez opłat

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

bez opłat

Karty przedpłacone

karta bez funkcji zbliżeniowej
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Wydanie karty płatniczej i numeru PIN

3.

Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty

2.
4.
5.
6.
7.
8.

Zasilenie rachunku karty
Zastrzeżenie karty

Wydanie nowego numeru PIN

Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna)
Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1
Wypłata gotówki obowiązuje

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 5)
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 5)

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 6)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
9.

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę

25,00 zł

-

bez opłat

-

bez opłat

-

bez opłat

za każdą zmianę

4,50 zł

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

bez opłat

naliczana od wypłacanej
kwoty

3% min. 4,50 zł

-

30,00 zł

za każdy numer PIN

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności

15,00 zł

7,00 zł

naliczana od wypłacanej
kwoty

11. Transakcje bezgotówkowe

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Mastercard

-

1,50 zł

3,00 zł

3% min. 4,50 zł
3,00 zł

bez opłat
bez prowizji

bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa człnkowskiego EOG);

Karty kredytowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.

Wydanie karty płatniczej:
1) głównej

2) dołączonej
Obsługa karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej
karty)
1) głównej
2) dołączonej

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obsługa karty kredytowej
Opłata roczna za kartę

Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty

Zastrzeżenie karty

Wypłata gotówki

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę

karty bez funkcji zbliżeniowej:
Mastercard / Visa 7)

karta z funkcją
zbliżeniową:
Visa

bez opłat

bez opłat

55,00 zł

55,00 zł

-

-

za każdą kartę

55,00 zł

55,00 zł

za każdą kartę

55,00 zł

rocznie, z góry za każdy rok
ważności karty (pierwszej i
wznowionych)
z dołu, po każdym roku ważności karty
(pierwszej i wznowionych), naliczana za
każdą kartę

za każdą kartę

bez opłat

55,00 zł

25,00 zł

bez opłat

55,00 zł

25,00 zł
55,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

za każdą wypłatę, naliczana

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł
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2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 5)

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 5)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG

9.

6)

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

10. Zmiana PIN w bankomatach

11. Wydanie nowego numeru PIN
12. Zmiana limitu kredytowego

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub
wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

a) ponowne przesłanie zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta

16. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju
18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

Instrument płatniczy BLIK

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Aktywacja BLIK

3.

Opłata za wypłatę gotówki:

2.

4.
5.
6.

naliczana od wypłacanej
kwoty

Użytkowanie BLIK

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
3) w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Krajowa transakcja płatnicza

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

4,50 zł

4,50 zł

15,00 zł

-

-

3% min. 7,00 zł

3% min. 6,00 zł

za każdą zmianę

za każde
upomnienie/wezwanie

3% min. 6,00 zł

3% min. 7,00 zł

za każdy numer PIN
naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych
i umową

13. Minimalna kwota do zapłaty
14.

za każdą wypłatę, naliczana
od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

15,00 zł

bez opłat

bez opłat

5% min. 50,00 zł

5% min. 50,00 zł

Koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika usług
pocztowych Poczta Polska SA, za każde upomnienie, koszt na dzień
10.10.2019 = 8,50zł

za każde zestawienie

2,58 zł

bez opłat

2,58 zł

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

3% (dot. Visa)

3% (dot. Visa)

za każdą kartę
za każdą kartę

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

jednorazowo

0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

miesięcznie

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
za każdą transakcję, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

Zmiana limitu transakcyjnego
za każda zmianę limitu
1)
"Konto za złotówkę" - konto dostępne w ofercie Banku do 30 czerwca 2019r.
3)
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit, Mastercard Debit PayPass i Mastercard PayPass KKS Lech.

0,00 zł

nie dotyczy
0,00 zł

bez opłat
5,00 zł

Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron, Visa payWave Electron SKRA i Visa payWave Electron ,,młodzieżowa'' oraz kart Visa , Visa SKRA, Visa ,,młodzieżowa'' wznowionych w
miejsce ww. kart.
4)

5)
6)
7)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Karta Visa bez funkcji zbliżeniowej wycofana z oferty.
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Rozdział 5. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych

1.

Prowizja przygotowawcza:

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Kredyt gotówkowy
1) udzielenie/odnowienie kredytu w ROR
2) udzielenie kredytu gotówkowego z terminem spłat do 1 roku

2,00%

2,50%

3) udzielenie kredytu gotówkowego z terminem spłat do 5 lat
4) udzielenie kredytu gotówkowego z terminem spłat do 10 lat

3,00%

4,00%

5) kredyt gotówkowy " okazjonalny" i "MINI", dla klientów którzy:

a) posiadają rachunki bieżące, oszczędnościowe oraz oszczędnościowo-rozliczeniowe

3,50%

b) nie posiadających w/w rachunków

4,50%

6) udzielenie kredytu remontowego
7) udzielenie kredytu/pożyczki zabezpieczonego hipotecznie

3,00%

a) mieszkaniowego

1,80%

c) pożyczki hipotecznej

1,80%

b) konsolidacyjnego
2.

3,00%

d) konsumenckiego zabezpieczonego hipotecznie

1,80%

Prowizja rekompensacyjna

1) Prowizja z tytułu wcześniejszej częściowej spłaty kredytów i pożyczek (od kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie
udzielanych od 10 lipca 2015 do 21 lipca 2017)
Prowizja pobierana jest w przypadku, gdy łączna kwota wcześniejszych spłat (nie wynikających z harmonogrami w danym roku
kalendarzowym przekracza 10% kwoty udzielonego kredytu i płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu)
2)

Prowizja z tytułu wcześniejszej całkowitej spłaty kredytów i pożyczek (od kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie
udzielanych od 10 lipca 2015 do21 lipca 2017)
Prowizja pobierana jest w przypadku, gdy łączna kwota wcześniejszej całkowitej spłaty przekracza 10% kwoty udzielonego kredytu.
Prowizja naliczana jest od nadwyżki przekraczającej 10% kwoty udzielonego kredytu

3) kredyty hipoteczne udzielone od 22 lipca 2017 roku (prowizja pobierana do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej)
a)kredyt mieszkaniowy
b)pozyczka hipoteczna
c)kredyt konsolidacyjny

3.

4.
5.

Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta

1) dla kredytów udzielonych od 22 lipca 2017 roku
2) dla kredytów udzielonych do dnia 21 lipca 2017 roku na kwotę do wysokości 255.550 złotych, z wyłączeniem kredytów
hipotecznych
3) kredyty inne niż w punkcje 1) i 2)

Za prolongatę spłaty kredytu/ pożyczki

1,5% od kwoty wcześniejszej spłaty

1,5 % od kwoty wcześniejszej spłaty

2 % od kwoty wcześniejszej spłaty przy czym nie więcej niż wysokość odsetek,
które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu w
okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Jeżeli do zatoczenia obowiązywania
umowy o kredyt hipoteczny pozostało mniej niż rok, nie więcej niż wysokość
odsetek, które byłyby naliczone na okres pozostały do zakończenia umowy.

za każdy harmonogram
bez opłat

bez opłat
10,00 zł

2% min. 50,00zł

Naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo

Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu lub przystąpienie do długu osoby trzeciej

0,50% min. 50,00 zł
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(naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo)

6.
7.

Za zmianę warunków umowy kredytowej/ pożyczki, z wyjątkiem prolongaty
Za wydanie opinii bankowej (na wniosek klienta)

100,00 zł

9.

Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia

50,00 zł

8.

50,00 zł

Za wydanie duplikatu umowy kredytu/pożyczki
za każdy duplikat

10.

40,00 zł

Za wysłanie upomnienia (nie w ięcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki

1) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 roku

Koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika usług pocztowych
Poczta Polska SA, za każde upomnienie, koszt na dzień 10.10.2019 = 8,50zł

2) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017 roku

Koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika usług pocztowych
Poczta Polska SA, za każde upomnienie, koszt na dzień 10.10.2019 = 8,50zł

3) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 roku

bez opłat

4) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 roku

11.

Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.

Koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika usług pocztowych
Poczta Polska SA, za każde upomnienie, koszt na dzień 10.10.2019 = 8,50zł

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017

Koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika usług pocztowych
Poczta Polska SA, za każde upomnienie, koszt na dzień 10.10.2019 = 8,50zł

c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017
12.
13.
14.
15.

bez opłat

d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.

bez opłat

Za rozpatrzenie wniosku o częściowe zwolnienie z zabezpieczenia kredytu/pożyczki ( np.
Wykreślenie hipoteki, zwolnienie przewłaszczenia, zastawu rejestrowego), bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
(Za każdy wniosek)

50,00 zł

Oplata za wezwanie do spełnienia warunków wymaganych zgodnie z umową kredytu/pożyczki (z wyłączeniem wezwania
do zapłaty)

30,00 zł

Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od Banku opłata w wysokości stosowanej przez bank , pobierający taką opłatę od
Banku Spółdzielczego w Wolinie
Spółdzielczego w Wolinie)

Za uzyskanie przez Bank potwierdzenia dokonania zabezpieczenia, na pisemną prośbę klienta lub w przypadku
niespełnienia przez kredytobiorcę warunku z umowy

1) odpisu księgi wieczystej

20,00 zł

2) odpisu z rejestru zastawu

20,00 zł

3) za wydanie kopii innych dokumentów z akt kredytu - za każdą kopię

40,00zł ( za 20 stron, każda kolejna strona 1,00zł)
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16.

Za wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenie spłaty kredytu/pożyczki w związku z całkowitą spłatą
kredytu/pożyczki np.. Wykreślenie hipoteki, zwolnienie przewłaszczenia, zastawu rejestrowego itp.

17.

Czynności restrukturyzacyjne i windykacyjne:

30,00 zł

Koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika usług pocztowych
Poczta Polska SA, za każde upomnienie, koszt na dzień 10.10.2019 = 8,50zł

1) za wysłanie wezwania do zapłaty
2) za rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia

30,00 zł

3) za rozpatrzenie wniosku o aneks do umowy porozumienia

20,00 zł

18.

Za wydanie zaświadczenia o zadłużeniu (na wniosek klienta)

19.

Za inspekcję pracownika Banku Spółdzielczego w Wolinie u klienta przy udzielaniu kredytu

100,00 zł

1) na terenie powiatu kamieńskiego, gryfickiego, pyrzyckiego

70,00 zł

2) poza powiatami wymienionymi w pkt. 1)

120,00 zł

20. opłata za zamianę harmonogramu

0,1% min. 50,00zł

Inne czynności nie wymienione w taryfie - wg decyzji Członka Zarządu.
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Rozdział 6. Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
1) Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty płatniczej do kwoty 150 EUR,
kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty
1.000 zł
2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł

Tryb pobierania opłaty
-

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

karta kredytowa Mastercard Gold

8)

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

3) CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR

2. Ubezpieczenie CONCORDIA TURYSTA

1) ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży

2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

jednorazowo

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

4) ubezpieczenie bagażu podróżnego

3. Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU
1) Śmierć Ubezpieczonego

2) Śmierć Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 1)

3) Śmierć Ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym (Klauzula 2)

4) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (Klauzula 5)
5) Śmierć dziecka Ubezpieczonego (Klauzula 6)

6) Śmierć dziecka Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 7)
7) Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego (Klauzula 8)

8) Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 9)
9) Śmierć rodzica lub teścia Ubezpieczonego (Klauzula 10)

10) Renta dla każdego z osieroconych dzieci Ubezpieczonego w następstwie śmierci Ubezpieczonego (Klauzula 11)
11) Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 12)

12) Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW (wariant standardowy szpital, OIOM) (Klauzula 19)

13) Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby (wariant standardowy - szpital, OIOM) (Klauzula 20)
14) Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (wariant pełny) (Klauzula 24)
15) Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego (Klauzula 25)

16) Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego (wariant pełny) (Klauzula 26)
17) Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu (Klauzula 33)

18) Urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonemu (Klauzula 34)
4. Ubezpieczenie Concordia Auto

1) Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) Auto Casco,

3) Auto Assistance,

4) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,

5) Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty,
6) Ochrona Prawna.

5. Ubezpieczenie Życie Plus 100 000
1) Śmierć ubezpieczonego

2) Śmierć ubezpieczonego w następstwie NW w ruchu komunikacyjnym
3) Śmierć ubezpieczonego w następstwie NW na terenie zakładu pracy

6. Ubezpieczenie Concordia Mój Dom

1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
a) w wariancie Standard
b) w warciancie All Risk
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2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku

3) ubezpieczenia mienia od stłuczenia lub pęknięcia szyb lub innych elementów szklanych

4) ubezpieczenia mienia od uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia w następstwie wandalizmu lub graffiti

jednorazowo, ratalnie

5) ubezpieczenia mienia od rabunku rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

6) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku stałych elementów, materiałów budowlanych i instalacyjnych składowanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ubezpieczonym domu w stadium budowy

7) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
8) ubezpieczenie Ochrony Prawnej

9) ubezpieczenie Assistance w Domu
8)

Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard PayPass Gold.Po wdrożeniu karty do oferty banku
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
Rachunki rozliczeniowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:

1) otwarcie rachunku rozliczeniowego i pomocniczego
2) prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego

2.

3) prowadzenie każdego kolejnego rachunku pomocniczego dla srodków
wyodrębnionych na określony cel
Wpłaty gotówkowe na rachunek:

dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego w Wolinie przez posiadacza
1)
rachunku i osoby go reprezentujące
2)

3.

dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego w Wolinie przez osoby inne niż
wskazane w punkcie 1)
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku
Spółdzielczego w Wolinie.:

1) przez posiadacza rachunku i osoby go reprezentujące
2) przez osoby inne niż wskazane w pkt 1,
4.

3) realizowane z wpływów bieżących (prowizja niezależna od określonej w pkt 1,2)
Realizacja przelewów

1) złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wolinie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Tryb pobierania
opłaty

Rachunek Bieżący dla
Przedsiębiorstw i
innych jednostek
organizacyjnych

Rachunek Bieżący dla
Rolników

"Wiele za niewiele"9)

jednorazowo

20,00 zł

10,00 zł

bez opłat

12,00 zł

8,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

8,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,5% min. 5,00zł

0,5% min. 5,00zł

0,5% min. 5,00 zł

bez opłat

0,3% min.10,00 zł

0,3% min.10,00zł

0,3% min.10,00zł

miesięcznie, za
każdy rachunek
miesięcznie, za
każdy rachunek
naliczana od
wpłacanej kwoty

naliczana od
wypłacanej kwoty

za każdy
przelew

0,3% min.10,00zł
0,3% min.10,00zł

0,3% min.10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,3% min.10,00zł

12,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie - realizowanych w
systemie Express Elixir (opłata dodatkowa do pkt. 1b)
d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie - realizowanych w
systemie SORBNET (opłata dodatkowa do pkt. 1b)

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wolinie
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12,00 zł

0,3% min.10,00 zł

12,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat
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1,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie - realizowanych w
systemie Express Elixir

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie - realizowanych w
systemie SORBNET

5.

3) realizowane z wpływów bieżących (prowizja niezależna od określonej w pkt. 1

Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta
(zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wolinie

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wolinie

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie

3) przyjęcie zlecenia stałego, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej

6.

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

Polecenie zapłaty:
1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:
a) aktywacja usługi

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty
c) realizacja polecenia zapłaty

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:

a) za przyjęcie do realizacji polecenie zapłaty

7.
8.
9.

10.
11.
12.

b) realizacja polecenia zapłaty
c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja
treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
Zmiana karty wzorów podpisów

1,00 zł

1,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł
1,00 zł

5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

0,3% nie mniej niż 3,00zł

5,00 zł

1,00 zł

5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

5,00 zł

1,00 zł

5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za każdą dyspozycję

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za każdą dyspozycję

3,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

za każdą dyspozycję

3,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

Za podjęte działania Banku Spółdzielczego w celu odzyskania kwoty transakcji
płatniczej wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza
za każdą dyspozycję
rachunku nieprawidłowego (NRB) numeru rachunku odbiorcy lub innych
błędów.

3,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

3,00 zł

10,00 zł

Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

Wydanie blankietu czeku

za każdą dyspozycję
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13. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:

-

a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

5,00 zł

b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek
klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego

14.

bez opłat

za każde
zestawienie

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00zł za pierwszy rok+ po 50,00zł za pierwszy rok+ po
25,00zł zł za każdy
25,00zł zł za każdy poprzedni
poprzedni rok
rok

2) z lat poprzednich

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

50,00zł za pierwszy rok+ po
25,00zł zł za każdy poprzedni
rok

za każde
zaświadczenie

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za każdy dokument

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

za każdy dokument

15,00 zł za pierwszy rok +
po 10,00 zł za każdy
poprzedni rok

za każdy dokument

15,00 zł
25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

1) transakcji zawieranych z Bankiem Spółdzielczym w Wolinie

za każdą dyspozycję

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2) transakcji zawieranych z innymi Bankami niż Bank Spółdzielczy w Wolinie

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

3) transakcji zawieranych z pozostałymi podmiotami

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za każdą dyspozycję

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

naliczana od kwoty
do wypłaty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każde wezwanie

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15.

Wydanie opini lub zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda

16. Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji

17.

b) klient nie określi daty dokonania operacji
Za dokonanie blokady środków z tytułu:

18 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
dokumentu, przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ
19 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie
wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):
1) w przypadku podjęcia gotówki
2) w przypadku niepodjęcia gotówki

20 Za wysłanie wezwania lub informacji o powstałym zadłużeniu

za każdy dokument

19

0,20%

15,00 zł za pierwszy rok + po
15,00 zł za pierwszy rok + po
10,00 zł za każdy poprzedni
10,00 zł za każdy poprzedni rok
rok

15,00 zł

0,20%

15,00 zł

0,20%
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21 Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za prowadzenie
rachunku)
22 Usługa płatności masowych
1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych
2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny

23

24.

za wydanie duplikatu wszelkich umów
za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej
(przelew, wpłata)

za każdą zmianę

80,00 zł

jednorazowo
50,00 zł
za każdą wpłatę,
indywidualnie ustalana z
pobierana zbiorczo
klientem
raz dziennie
za każdy duplikat
25,00 zł
za każdy dokument

80,00 zł

80,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25,00 zł
5,00 zł

25,00 zł

Rachunek VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT 10)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda

3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek
klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich

Tryb pobierania
opłaty

bez opłat
za każde
zaświadczenie
za każde
zestawienie

4. Sporządzenie kopii:

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

za każdy dokument

bez opłat
50,00 zł

50,00 zł
50,00 zł za pierwszy rok + po 25,00 zł za każdy poprzedni
rok

15,00 zł

15,00zł za pierwszy rok + po 10,00zł za każdy poprzedni
rok

15,00 zł

a) klient określi datę dokonania operacji

25,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego
za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej
6.
(przelew, wpłata)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdy dokument

Opłaty dotyczą promocji w okresie jej obowiązywania, od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020.

bez opłat
5,00 zł

9)

10)

Opłaty za realizacje dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna
jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
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Taryfa prowizji i opłat

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych oraz rachunki powiernicze
Rachunki lokat terminowych
1.
2.
3.

Otwarcie rachunku:

1) lokaty terminowej

Prowadzenie rachunku:

1) lokaty terminowej

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

bez opłat

-

-

Wpłaty gotówkowe na rachunek

4.
5.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

-

Wypłaty gotówkowe z rachunku

za każdy przelew

Realizacja przelewów (realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS Wolin)

1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wolinie

2) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Wolinie
6.

8.
9.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda

Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (nie dotyczy ustanowienia pełnomocnictwa przy zawieraniu
umowy)

1) lokaty terminowej

za każde zestawienie

Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku:

Rachunki powiernicze
1.

Otwarcie rachunku powierniczego

2.

Prowadzenie rachunku powierniczego

4.

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej

1) lokaty terminowej

3.

za każde zaświadczenie

za każdą
dyspozycję
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu, przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez
organ
egzekucyjny

10.

bez opłat
bez opłat
12,00 zł

3) realizowanych w systemie SORBNET (opłata dodatkowa do pkt 2)

7.

bez opłat

bez opłat

Tryb pobierania opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

jednorazowo w dniu
podpisania umowy
miesięcznie

System bankowości internetowej

1) dostęp do systemu

miesięcznie

Usługa identyfikacji przychodzacych płatności masowych

miesięcznie
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60,00 zł

50,00 zł
10,00 zł

50,00 zł
20,00 zł
50,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
wg umowy z klientem
wg umowy z klientem
wg umowy z klientem

wg umowy z klientem

Taryfa prowizji i opłat

Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej

Stawka obowiązujaca
Tryb pobierania
opłaty

Wyszczególnienie czynności

1.

Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

miesięcznie

1) kanału WWW

2) Serwisu SMS:

a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:

3.

"Wiele za niewiele"9)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdego sms

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowści elektronicznej (kanału WWW)

za każdego sms

bez opłat

bez opłat

bez opłat

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

Opłata za użytkowanie Karty Chipowa- certyfikat

miesięcznie
za każdą kartę Chipową
- certyfikat

Wydanie karty Chipowej- certyfikatu w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta
9)

Rachunek Bieżący
dla Rolników

- powiadomienie o wysokości salda na rachunku

b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
2.

Rachunek Bieżący
dla Przedsiębiorstw
i innych jednostek
organizacyjnych

Opłaty dotyczą promocji w okresie jej obowiązywania, od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020
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10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Taryfa prowizji i opłat

Rozdział 4. Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.

miesięcznie

Użytkowanie karty:
Wydanie :

1) wydanie i użytkowanie pierwszej karty

40,00 zł

40,00 zł

bez opłat

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia

za każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

od każdej zmiany

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Wydanie:

2) nowej karty w miejsce utraconej

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Opłata za wypłatę gotówki :

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 5)
6)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG )

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

6)

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

11.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

13.

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

12.
14.
15.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Transakcje bezgotówkowe
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Karty przedpłacone

3.
4.

Wydanie karty i numeru PIN

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)5)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)5)

bez opłat
4,50 zł

3% min. 3,50 zł

40,00 zł

bez opłat
4,50 zł

3% min. 3,50 zł

3% min. 10,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 3,50 zł

3% min. 3,50 zł

za każdy numer PIN

10,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

za każde sprawdzenie
miesięcznie

za każde zestawienie
za każdą przesyłkę

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3% min. 4,50 zł

4,50 zł

3% min. 10,00 zł

1,50 zł

10,00 zł
6,00 zł

bez opłat
4,50 zł

3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł

10,00 zł
4,50 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

1,00 zł
5,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

1,00 zł
5,00 zł

45,00 zł

bez opłat
bez opłat

1,00 zł

5,00 zł

bez opłat
3%

za każdą zmianę

4,50 zł

za każdy numer PIN
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

10,00 zł

7,00 zł

bez opłat
1,50 zł
5,00 zł
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20,00 zł

7,00 zł

za każdą kartę

naliczana od wypłacanej kwoty

40,00 zł

7,00 zł

karta bez funkcji zbliżeniowej:
Mastercard
40,00 zł

Tryb pobierania opłaty

1) sieci SGB

Wydanie nowego numeru PIN

40,00 zł

40,00 zł

3% min. 4,50 zł

Zmiana PIN w bankomatach:

2) innych, niż wskazane w pkt 1

40,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdą zmianę

10.

2.

bez opłat

za każdą kartę

8.

1.

"Wiele za niewiele" karta
Mastercard Business

za każdą kartę

7.
9.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Mastercard Business,
Visa Business Electron, Visa
Mastercard Business Debit
Business Electron PayWave
PayPass
5,00 zł

2) wydanie i użytkowanie kolejnej karty

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 5)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
6.

Tryb pobierania opłaty

3% min. 4,50 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

Taryfa prowizji i opłat
5.

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

Karty świadczeniowe
1.

Wydanie karty i PIN

3.

Wydanie nowego numeru PIN

2.
4.
5.
6.
7.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej

5.

Wznowienie karty

Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN

8.

Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
5)
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
5)
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
6)
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG) - obowiązuje od 15 grudnia 2019r.

9.
10.
11.
12.

Zmiana PIN w bankomatach
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego
Minimalna kwota do zapłaty

13.

Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę

14.

1.

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Wydanie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego w pakiecie:

nie dotyczy

bez opłat

nie dotyczy

-

bez prowizji

Tryb pobierania opłaty

za każdą kartę
rocznie, z góry za każdy rok ważności karty
(pierwszej i wznowionych)
za każdą kartę

bez opłat

75,00 zł

bez opłat

35,00 zł
bez opłat

-

4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

4% min. 10,00 zł

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
-

4,50 zł
10,00 zł
bez opłat
5% min. 50,00 zł

za każde upomnienie/wezwanie

20,00 zł
5,00 zł

za każde zestawienie

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę

a) pierwszej

karty bez funkcji zbliżeniowej:
Mastercard Business
Mastercard Business Gold
100,00 zł

100,00 zł

Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty
Wydanie:

za każdą kartę
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nie dotyczy

karta z funkcją zbliżeniową:
Mastercard Business
75,00 zł

75,00 zł

-

nie dotyczy
nie dotyczy

75,00 zł

za każdą kartę

nie dotyczy

nie dotyczy

10,00 zł
bez opłat

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

b) kolejnej
2.

karta bez funkcji zbliżeniowej:
Mastercard
wg indywidualnie uzgodnionych stawek

naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych i umową

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Karty charge

5,00 zł

miesięcznie
-

Transakcje bezgotówkowe

3.

1)
2)
3)
4)
5)

za każdą kartę

Użytkowanie karty

Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

6.

Tryb pobierania opłaty

-

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

3% min. 4,50 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdy numer PIN

Zastrzeżenie karty

Wydanie karty (głównej lub dołączonej)

4.

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdą dyspozycję

1.
2.

6)

Zasilenie rachunku karty

Karty kredytowe

7.

6)

100,00
100

Taryfa prowizji i opłat
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia

40,00 zł

2) nowej karty w miejsce utraconej

3.
4.

za każdą kartę

Zastrzeżenie karty

5.
6.
7.

Wznowienie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego w pakiecie:

Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty
Użytkowanie karty

Opłata za wypłatę gotówki :

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 5)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 5)
6)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
8.
9.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
Wydanie nowego numeru PIN

6)

10. Zmiana PIN w bankomatach:

350,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

1) sieci SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

13. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki SGB-Banku S.A.
14. Transakcje bezgotówkowe

15. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:
1) w kraju

2) za granicą
16. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia
17. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę

40,00 zł

300,00 zł

40,00 zł

-

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta

100,00 zł

miesięcznie

za każde zestawienie
po upływie terminu
-

miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji
wykonanych w poprzednim cyklu
rozliczeniowym

naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po
wpływie środków na rachunek

bez opłat
2,00%

2% min. 4,50 zł

bez opłat
2,00%

2% min. 4,50 zł

3% min. 3,50 zł

3% min. 3,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 3,50 zł

3% min. 3,50 zł

10,00 zł

10,00 zł

4,50 zł

4,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

7,00 zł
5,00 zł

50,00 zł

bez opłat
1%

7,00 zł

5,00 zł

50,00 zł

bez opłat
1%

1%

1%

50,00 zł

100,00 zł

za każde upomnienie/wezwanie

10,00 zł

10,00 zł

18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych 150 USD plus koszty
operacyjne Mastercard

19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych 95 USD plus koszty
operacyjne Mastercard

równowartość w złotych 150 USD plus
koszty operacyjne Mastercard

Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

Instrument płatniczy BLIK
Lp
1.
2.
3.
1)
2)
3)
4.
5.
6.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Aktywacja BLIK
Użytkowanie BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Krajowa transakcja płatnicza

Zmiana limitu transakcyjnego

5)

6)

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia operacji

bez opłat

za każda zmianę limitu

bez opłat

Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
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równowartość w złotych 95 USD plus koszty
operacyjne Mastercard

Taryfa prowizji i opłat

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki
1

Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego

a) płatna jednorazowo w dniu złożenia wniosku

b) prowizja nie podlega zwrotowi nie jest pobierana od kredytów/pożyczek konsorcjalnych. w których Bank jest uczestnikiem konsorcjum

c) prowizja nie jest pobierana od kredytów pożyczek w przypadku klientów. którym Bank złożył ofertę kredytową (oferta złożona z inicjatywy Banku)

d) w przypadku kredytów udzielonych z ponłocą ARiMR prowizja zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej,

2.

3.

4.

1)
2)
3)
4)

do kwoty 200.000 złotych
powyżej 200.000 złotych do 500.000 złotych
powyżej 500.000 złotych do 1.000.000 złotych
powyżej 1.000.000 złotych

1)
2)
3)
4)

w rachunku bieżącym — udzielenie/odnowienie
obrotowy w rachunku kredytowym
inwestycyjny z termnem spłaty do 5 lat
inwestycyjny z terminem spłaty powyżej 5 lat

Prowizja przygotowawcza

Prowizja rekompensacyjna
(z wyłączeniem kredytów obrotowych) naliczana od kwoty spłacanej przerd terminem spłaty określonym w harmonogramie spłat, płatna w
dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu (pobierana dla przedterminowych spłat dokonywanych wczesniej niż 1 miesiąc od daty
umownej zapadalności zobowiązania)

1) dla kredytów udzielonych od dnia 10 lipca 2015 roku do dnia 26 maja 2019 r
2) dla kredytów udzielonych od dnia 27 maja 2019r.

5.
6.
7.
8.

9.

70,00 zł
100,00 zł
250,00 zł
350,00 zł

Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR

suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytwem preferencyjnym z pomocą ARiMR udzielonych od 3 lipca 2017r. Nie może przekroczyć stawki prowizji
przygotowawczej wskazanej w taryfie

Oplata za obsługę dopłat ARiMR, naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej dla kredytów
udzielonych od 18.09.2012 r. do 31.12.2014 r.

Prowizja za prolongatę techniczną - (płatna jednorazowo w dniu podpisania aneksu do umowy) zmiana terminu spłaty max. o
30 dni niewymagająca analizy kredytowej
Za prolongatę spłaty kredytu/ pożyczki
Za raport BIK (za każdy pobrany raport, płatna w dniu podpisania umowy kredytowej)-nie dotyczy kredytów udzielonych z
pomocą ARiMR

Za rozpatrzenie wniosku o:
przejęcie długu lub przystapienie do długu osoby trzeciej (naliczana od kwoty długu)
zmianę umowy kredytowej/pozyczki, z wyjątkiem prolongaty (naliczana od kwoty pozostałej do spłaty)
Zwolnienie dopłat (naliczana od kwoty zwolnionych dopłat)
Opłata za rozpatrzenie promesy kredytowej na życzenie klienta
Za wydanie:
zaświadczenie o zadłużeniu lub braku zadłużenia
opinii bankowej bankowej o kliencie na jego wniosek
3) dokumentów zwalniających zabezpieczenie spłaty kredytu w związku z całkowitą splatą kredytu/ pożyczki (np. wykreślenie hipoteki,
zwolnienie przewłaszczenia, zastawu rejestrowego itp.)
4) pozostałych zaświadczeń lub pism związanych z obsługą zobowiązań
12. Za wydanie duplikatu:
1) umowy kredytowej/pożyczki/umowy zabezpieczenia
1)
2)
3)
10.
11.
1)
2)
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2,00%
2,00%
1,50%
2,00%
1,00% nie mniej niż 100,00zł

0,50%
1,00% nie mniej niż 100,00zł
2,00%
0,05%
100,00 zł

2,00% kwoty prolongowanej
10,00 zł

1,00% min. 150,00zł
0,50% min. 150,00zł
0,50%
500,00 zł

za każdy dokument
50,00 zł
120,00 zł
30,00 zł

70,00 zł
za każdy duplikat
50,00 zł

Taryfa prowizji i opłat
2) dokumentu zwalniającego z zabezpieczenia w formie hipoteki/zastawu rejestrowego/przewłaszenia

3) za wvdanie kopii innych dokumentów z akt kredytowych
13. Za wysłanie:
1) upomnienie/monit
2) wezwanie do zapłaty zaległych odsetek lub raty kredytu/pożyczki
3) wezwanie do spełnienia zobowiązanie wynikającego z umowy, w tym dostarczeniu dokumentów niezbędnych do dokonania
prawidłowego monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej, czy przedmiotu kreytowania oraz dokumentów związanych z
zabezpieczeniem
14.
Za sporządzenie przyrzeczenia wydania zgody na bezciężarowe wyodrębnienia lokalu/nieruchomości
15.
1)
2)
3)
4)
16.
17.

Za wypełnienie:nie dotyczy wniosków o kredyty udzielane na podstawie zasad ARiMR

18.
1)
2)
3)
19.

Czynności resytukturyzacyjne i windykacyjne:
za wysłanie wezwania do zapłaty
za rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia
za rozpatrzenie wniosku o aneks do umowy porozumienia
Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od BS
WOLIN)

wniosku o wykreślenie hipoteki
deklaracji PCC
wykreślenie zastawu rejestrowego ( opłata nie zawiera opłat sądowych)
wniosku o wykreślenie przewłaszczenia
Za udzielenie gwarancji - każdy kolejny rok
Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta

20

Za inspekcję pracownika Banku Spółdzielczego w Wolinie u klienta przy udzielaniu kredytu
1) na terenie powiatu kamieńskiego, gryfickiego, pyrzyckiego
2) poza powiatami wymienionymi w pkt. 1)
21 opłata za zamianę harmonogramu
*Inne czynności nie wymienione w taryfie - wg decyzji Członka Zarządu.

60,00 zł

50,00 zł
za każdy dokument
20,00 zł
30,00 zł
100,00 zł
Każdorazowo od złożonego wniosku

10,00zł

100,00zł
za każdy dokument
30,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
3% nie mniej niż 500,00zł

za każdy harmonogram
30,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

opłata w wysokości stosowanej przez bank
pobierający taką opłatę od BS Wolin.
70,00 zł
120,00 zł
0,1% min. 50,00zł
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Rozdział 6. Ubezpieczenia
1.

2.

3.

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
4.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
5.
1)
2)
3)
6.
1)
a)
b)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty płatniczej do kwoty 150 EUR,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł
CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR
Ubezpieczenie CONCORDIA TURYSTA
ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
ubezpieczenie bagażu podróżnego
Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU
Śmierć Ubezpieczonego
Śmierć Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 1)
Śmierć Ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym (Klauzula 2)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (Klauzula 5)
Śmierć dziecka Ubezpieczonego (Klauzula 6)
Śmierć dziecka Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 7)
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego (Klauzula 8)
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 9)
Śmierć rodzica lub teścia Ubezpieczonego (Klauzula 10)
Renta dla każdego z osieroconych dzieci Ubezpieczonego w następstwie śmierci Ubezpieczonego (Klauzula 11)
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 12)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW (wariant standardowy szpital, OIOM) (Klauzula 19)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby (wariant standardowy - szpital, OIOM) (Klauzula 20)
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (wariant pełny) (Klauzula 24)
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego (Klauzula 25)
Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego (wariant pełny) (Klauzula 26)
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu (Klauzula 33)
Urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonemu (Klauzula 34)
Ubezpieczenie Concordia Auto
Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Auto Casco,
Auto Assistance,
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty,
Ochrona Prawna.
Ubezpieczenie Życie Plus 100 000
Śmierć ubezpieczonego
Śmierć ubezpieczonego w następstwie NW w ruchu komunikacyjnym
Śmierć ubezpieczonego w następstwie NW na terenie zakładu pracy
Ubezpieczenie Concordia Mój Dom
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
w wariancie Standard
w warciancie All Risk
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku
ubezpieczenia mienia od stłuczenia lub pęknięcia szyb lub innych elementów szklanych
ubezpieczenia mienia od uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia w następstwie wandalizmu lub graffiti
ubezpieczenia mienia od rabunku rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku stałych elementów, materiałów budowlanych i instalacyjnych składowanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ubezpieczonym domu w stadium budowy
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
ubezpieczenie Ochrony Prawnej
ubezpieczenie Assistance w Domu
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Tryb pobierania opłaty
-

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
karta kredytowa Mastercard Gold

wartość składki ustalana jest na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

jednorazowo

wartość składki ustalana jest na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie, kwartalnie,
miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie, kwartalnie,
miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka

Taryfa prowizji i opłat

Dział IV. Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
1.

Wpłaty gotówkowe:

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1) na rachunek bieżący i pomocniczy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wolinie
a) przez posiadacza rachunku i osoby go reprezentujące,
b) przez osoby trzecie
2) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż wskazane w pkt 1

2.

3) wpłaty ( darowizny) na cele organizacji pożytku publicznego, fundacje i organizacje non profit

Za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej ( przelewu, wpłaty)
Zlecenie płatnicze SORBNET (opłata dodatkowa do pkt 1)

3.
4.

Zlecenie płatnicze Ekspres Elixir (opłata dodatkowa do pkt 1)

5.

Za podjete działania BS w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku
nieprawidłowego (NRB) numeru rachunku odbiorcy.
Pozostałe wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych

6.
7.

Zlecenie do wypłaty ( bez wskazania rachunku)

Tryb pobierania opłaty

naliczana od wpłacanej kwoty

3. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną
4.

Korzystanie ze skrytek sejfowych

1) opłata miesięczna

za każdy dokument

przelew realizowany wyłącznie w formie
papierowej w placówce BS)
przelew realizowany wyłącznie w formie
papierowej w placówce BS)

za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument

3) za przechowywanie duplikatów kluczy (opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Nie dotyczy depozytów składanych z urzędu np.. Sądy, urzędy celne,
zabezpiecznia kredytów.

Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe
1.
2.

3.
4.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Za wydanie klientom (na ich wniosek) potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla audytorów

Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania

5,00 zł
60,00 zł
10,00 zł
30,00 zł

0,5% min. 5,00zł
0,5% min. 5,00zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

po wykonaniu operacji

wg ceny zakupu dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Wolinie
powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT

po wykonaniu operacji
miesięcznie

50,00 zł
50,00 zł

50,00zł + VAT

jednorazowo

400,00zł + VAT

miesięcznie

50,00zł + VAT

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po
za każdą zbiorczą informację
posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.
Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt.1.

bez prowizji

Tryb pobierania opłaty

jednorazowo

2) opłata roczna

bez prowizji

0,5% min. 5,00zł

0,5% min. 5,00zł

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (w tym bony oszczędnościowe, akcje i obligacje)
2. Przechowywanie depozytu
Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, albo na
zabezpieczenie kredytu

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każde udzielenie informacji
za każde przekazanie
naliczana od wymienianej
kwoty

20,00 zł
Koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika usług
pocztowych Poczta Polska SA, za każde upomnienie, koszt na dzień
10.10.2019 = 8,50zł

150,00 zł
0,4%

Taryfa prowizji i opłat
5.
6.
8.

Za zastrzeżenie:

1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty Banku Spółdzielczego w Wolinie
2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1
Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

za każde zastrzeżenie

za każde zastrzeżenie

Przyjęcie do Inkasa czeku gotówkowego lub rozrachunkowego:

1) do 1 000,00zł
2) powyżej 1 000,00zł

10.

150,00ZŁ + opłata notarialna
20,00 zł

za każdą umowę

Za sporządzenie kserokopii dokumentu i poświadczenie zgodności

za każdą stronę

Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy:

1) klient określił datę operacji

za każdy odpis

2) klient nie określił daty dokonania operacji.
14. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na
podstawie art.. 105 ust. 1, pkt 1, pkt. 1a i pkt.1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2012r., poz.1376, z późn.zm)
15.
16.

15,00 zł

25,00 zł

Obsługa weksli

3) przyjęcie weksla do dyskonta
11. Kserokopie wszystkich umów

13.

50,00 zł

15,00 zł

1) oprotestowanie weksla
2) inkaso weksla

12.

bez opłat

za każdy odpis

1,5% od kwoty weksla
25,00 zł
5,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

40,00 zł

Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiące tajemnicę bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych
o podział majątku wspólnego małżonków oraz spadek; organom skarbowym, osobom fizycznym dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu
spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku)

30,00 zł

Opłata za wytworzenie i udostepnienie Zbiorczej Informacji z Centralnej Informacji

za złożenie wniosku

UWAGA!

15,00 zł

Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki bazowej

Rozdział 4. Platforma walutowa dla klientów instytucjonalnych(obowiązuje po udostępnieniu usługi/produktu do oferty Banku Spółdzielczego w Wolinie.)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Udostępnienie platformy walutowej dla pierwszego użytkownika/pełnomocnika

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

bez opłat

-

2. Udostępnienie platformy walutowej dla każdego kolejnego pełnomocnika

Rozdział 5. Kantor SGB (obowiązuje po udostępnieniu usługi/produktu do oferty Banku Spółdzielczego w Wolinie.)
1. Kantor SGB - dla indywidualnych - udostępnienie i obsługa

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

bez opłat

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

bez opłat

-

2. Kantor SGB - dla instytucjonalnych - udostępnienie i obsługa

bez opłat

Rozdział 6. Usługi świadczone w ramach Regulaminu zawierania transkacji na instrumentach finansowych
udostępnieniu usługi/produktu do oferty Banku Spółdzielczego w Wolinie.)

1. Zawarcie transakcji

2. Wystawienie potwierdzenia transakcji

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

3. Wystawienie wyceny transakcji
4. Wystawienie raportu
5 Wystawienie na dodatkowe żądanie Klienta raportu (dotyczy klientów instytucjonalnych)

(obowiązuje po

Tryb pobierania opłaty
-

-

-

-

za każdy dodatkowy raport

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
50,00 zł

