TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA POSIADACZY
ROR W BS GORZYCE
I;:EtŁATYi :PODS:TAWOWĘ.
1 " OtwarcierachunkuROR.

bezopłaty

2 " Prowadzenierachunku(miesięcznie):
- STANDARD,
- EKSTM*,
- SUPER {..
Wpłatagotówki na rachunek.
4. Wypłatagotówki z rachunku.
) . ZłoŻęnię
dyspozycjiprze|ewuśrodkówz rachunku:
- w formiepapierowej,
- w formieelektronicznej:

2zł
2zł50gr
6zł
bez opłaty
bez opłaty
2zl50gr

a) homebanking@otyczy
lantaEKSTM i SUPER),

bez opłaty

b) internet@otyczy
knntaSUPEĘ'

bez opłaty

6 . Realizacjastategozlecenia:
a) dlarachuŃu STANDARD i EKSTRA'
b) dla rachunkuSUPER:
- w formiepapierowej,
- w formieelektronicznej(intcmet).
7. Przyjęcie,odwołanie
|ubmodyfikacja(zmiana)stałego
zlecenia.

I zł20gr
1 zł20gr
bez opłaty
Izł

8 . Realizacjapoleceniazaptaty:
a) dla rachunkuSTANDARD i EKSTRA,
b) dla rachunkuSUPER.

9. Przyjecie,odwołanie,
modyfikacja(zmiana)lub aktualizacjapoleceniazapłaty.
10.Wysłaniezawiadomieniao niezrealizowaniuprzezBS stałegozlecenia|ub
po|ecenia
zapłaty.
l l . LikwidacjarachunkuRoR lub zmianarodzaiurachunkuz zachowanięm
NRB.
.:{ĘĘ{ł.3!

t.
2.
3.
4.
).

*b' :-l | |#. sl.!'].łl.ll

Wydanienowej kartypłatniczejVISA Classic Debętowa.
WznowieniekartypłatniczejVISA C|assicDebetowa.
opłatamiesięcznaza posiadaniekarty-odkazdejwydanejkartydo rachuŃu.
WydanieduplikatukartyVISA Classic Debętowa.
Płatność
kartą:
a) w punktachhandlowo-usługowych
w kaju,
b) w punktachhandlowo.usługowych
zagranicą.

6. Wypłatygotówki:
a)kartąz własnegobankomatu,bankomafubankuzrzeszającegoi
zrzsuonychw nim bankówspółdzielczychoraz innychbanków,jeżeli
przewidujeto umowazawartaz BS,
b) w pozostaĘchbankomatach
w krajuoraz p|acÓwkachPoczĘ Po|skiej,
c) w bankomatach
za granicą
d) w kasieinnegobankuw kaju,
e) w kasie innegobankuza granicąod kwoty wyplaty.

90 gr
bez opłaty
Izł
5zł
7zt

bez opłat
bez opłat
2zł
|0 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

4zł
6zł
5zł
2o/omin,|0 ń

7 . Sprawdzenie
wysokości
dostępnych
środkóww obcymbankomacie'

2zł

8. Generowanie
zestawieniatransakcjina życzenięPosiadaczarachunkuza ol<res
przezniegowskazany.
9. Zmianadanychposiadacza karty.
1 0 . Powtórnęgenerowanie
i wysyłkaPIN na wniosekposiadaczakarty.

5zł

n.

Awaryjnawypłatagotówkiza granicąpoutraciekarty.

5zl
5zł
l.000zł

opłataod transakcji |ub zlecenia

A. Rea|izacja (skup) przekazów w obrocie dewizowyml),
otrzymywanych z banków krajowych izagranicznych' w tym
świadczeniaemerytalno-rentowe:
l . PrzelewySEPA2).

|0 zł

2. Przelewy regulowane3)
.

|5 zł

Po|eceniawypłatyo)
.

4. opłata''Non.STP' 5).

l'l zl
30 zł

Uwaga: optatępobiera sięniezależnieod prowĘi pobranej zgodniez pkt 3.

). Z|ęcenieposzukiwaniaprzekazuw obrociędewizowym/postępowanie

wyjaśniające
wykonanena zlęcenięKlięnta'
Uwaga: optaĘ nie pobiera się,jeśliprzyczynąpostępowaniabyłbłądBanku.

B. Rea|izacja (sprzedaż) prze|<ańw w obrocie dewizowym|):
l . PrzelewySEPA2).
2 . Przelewy regutowane3).
Poleceniawyplatya).
Uwaga: nieząleżnieod prowizji pbiera zryczałowanekoszĘ banWw
pośredniczących
określone
v pkt.9, w przypadku opcji kosztowej"oUR".
5).
4. Ofata "Non-STP"
Uwaga: opłatępobiera się niezależnieod prowizji pobranej zgodniez pkt j.

) " Walutoweprzekazykajowe pomiędzyrachunkamiwalutowymiprowadzonymi
w GrupieBPS.
6. Realizacja (sprzedaż)przelewów ttgulowanych i poleceńwypłatyw trybie
niestandardowym:
Uwaga: optatęwyszczególnionąwpkt 6.I i 6.2pobiera się niezależnieod
prowizji pobieranejzgodniez pkt 2-j.
ó.l. w EU& UsD i GBP w trybie,'pilnym",
6.2.W USD, GBP i PLN w trybie,,przyspieszonym".
7. ZmianylkoreĘ/odwołaniazręalizowanegoprzękazuw obrociędewizowym,
wykonanena zlecenieKlienta.
potwierdzającegowykonanie
8. Wydaniena prośĘKlienta zaświadczenia
przekazuw obrociedewŁowym.
Uwaga: przekazywanewyłączniewformie elelłronicmej'
9. Zryczaftowue koszty banków poŚredniczącychpobierane,,z gÓry',od poleceń
wvpłatv.

75 zł'+kosztybanków trzecich

12zl
20 zł
35 zl

30 zł'
|0 zł

l00 zł
80zł
75 zł+kosztybankówtrzecich
|5 zł

60 zl

l) Przekazw obrociedewizowymjest to polecenie}Yypłaty'
przelewregulowanyi przelewSEPA.
2) PrzelewSEPA - przelewrea|imwanyprzezbanki działające
na terytoriumUnii EuropejskiejorazNorwegii,Islandii,Lichtensteinui Szwajcarii,które podpisały
umowęo przysĘlieniu do SEPĄ spełniający
następująoe
warunki:
. walutatransakcjiEUR;
. dyspozycjapne|ewu zawieraprawidłowynumer konta benoficjentaoraz zleceniodawcyw standardzieIBAN, prawidłowykod BIC;
'koszty "SHA";
. przelewnie zawierajakichkolwiekdodatkowychinstrukcjipłatniczych;
. bank nadawcyi bankodbiorcyprze|ewusą uczestnikiemPo|eceniaPrzelewuSEPA. scr (SEPA Credit Transfer).Wykaz banków SEPA jest dostępnyna suonle
intemetowejBanku BPS www.bankbps.pl
3) Przelew regulowany- transakcjapłatniczarealizorł'anaprzcz banki dziatająccna tcrytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu
spełniająca
warunki:
' walutatransakcjiEUR;
. kwotatransakcjimniejsza|ub równa EIJR 50 000;
. zawieraprawidłowynumerrachunkubankowegoodbiorcyi nadawcyw standardzieIBA\ prawidłowykod BIC;
.koszty"SHA'
4) Poleceniewypłaty.skierowanado lub otrzymanaz innegobankukajowego lub zagranicznegobądŹkrajowejinstytucjipłatniczejlub zagranicmejinstytucji
płatniczejinstrukcjapłatniczapolecającadokonanieprze|ewuokreśIonej
kwotypieniężnejnarzeczwskazarlegoodbiorcy(beneflcjenta)
5) op|ata',Non.STP'.. opłatapobieranajest w styuacji'gdy zleceniodawcanie okeśtiw zleceniuwykonaniapoleceniawypłaty:
.kodu BIC bankubeneficjenta
lub
. numerurachunkubankowegobeneficjentaw struklurzeIBAN, gdy po|eceniewypłatyjestkierowanedo kraju' w którym ten standard
obowiąpuje.

v
l . Prowizjeod udzielonychkredytów.
2. Sporządzenie
aneksudo umowykredytowej.

Zasporządzenie
odpisu(kserokopii)umowykedytowej lub innejumowy
Ędącej prawnymzabezpieczentemkredytu:
. do 12miesięcyod dniazawarciaumowy,
. polvyżejl2 miesięcyod dnia zawarciaumowy.
4. Wydaniejednegoblankietuczekowego.
5 . Przyjęcielub zmianadyspozycjina wypadekśmięrci.
6. odwołaniedyspozycjina wypadekśmierci.
7. Realizacjaspadkuna podstawieprawomocnego
wyrokusądu.

od 0.9% do 4,0ozo
według,,Tabeli prowizii od kredytów,,
50 zł

J.

20zł
40zł
2zł
50zł
20zł
20 zł
(opłata od każdego spadkobiercy)

Naliczenięza|iczkina poczętpodatkudochodowego
od osób fizycznychi/|ub
składkina ubezpieczenie
zdrowotne,z tytułuzagrarricznych
świadczeń
emery'tal
no-rento\ryych.
8 . Przyjęciepełnomocnictw
a na rizeczinnychpodmiotów.

IA.

9 . Dokonanieblokady Środków pieniężnychna rachunkubankowymlub cesji
prawdo środkówpieniężnych
zgromadzonych
na książeczce
oszczędnościowej
(za kużdyrachuneklub ksiązeczkę)na rzecz:
- BS Gorzyce,
- innegopodmiotu.
1 0 .ZmianakaĘ wzorów podpisów.
l L SystemKIRI - BS (intemet):
a) udostępnienie,
b) licencją oprogramowanie
i użytkowanie'
c) pomoctechniczna- telefonicznąinternetową
d) wygenerowanienowegohasładostepowegodo systemu,
e) doładowanię
GSM'
I la. UsługaSMS ECOD:
a) udostępnienie,
b) pomoctechniczną
c) opłataza SMS,
d) zmianakonfiguracji usługi.
t2. Wydanieopinii bankowejlub zaświadczenia
(nawniosekklienta).

1 3 .Sporządzenie
odpisówdokumentówksięgowych:

. dyspozycjiklięntaz rachunkubankowego,
- wyciągubankowegolub historiirachunku,
. pozostałych
dokumentÓw.
1 4 . Wysłanieupomnieniao zapłatęza|egłoŚci(dotyczytylko ''kredytów
konsumenckich").
1 5 .Wymianabilonu(od 100sa.).

20 zł
za kazdątransakcję
100zl zakafdy rok
(opłata rocma pobierana.iednorazowo z góry)

bez optaty
|00 zł zakafdy rok (platnejednorazowoz góry)
)zI

bez optat
bez opłat
bez opłat
2zł
bez opłat
bez opłat
bez oplat
30 gr za każdySMS
2zł
od 25 zł do 250zł
w zależności od =łożonościinformacji

5zł
l0 zl
|0zł
|5zł
0,4o/o
odkwotywpłaW
niemnieinif 7 zł

Niniejsza tobela obowiązujeod Isierpnia 2009 r.**
*posiadanie karty płulniczejjest obowiązJtowe
*.tabelazrwieraakualizacjedokonanewdnlach:17.02.2010r.,
19.01,2010r,,2E.l0.20I0r',30.12.2010t,,29.09.20Ilr.iIE.0ó.20I2n
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