Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 12/BS/2018
z dnia 10.01.2018r. z późniejszymi
zmianami

Taryfa opłat i prowizji bankowych
Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim
dla klientów indywidualnych

STYCZEŃ 2018

Spis treści:
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych ...................................... ………………………3
Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE ............................................................................ 5
I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ..................................................................................... 5
II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY
KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ.................................................................................................................. 6
III. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI ...................................................... 6
IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH
WYMIENIALNYCH ................................................................................................................................................ 7
V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH .................................... 7
VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ
RACHUNKÓWDEPOZYTOWYCH ....................................................................................................................... 8

Rozdział II. KARTY BANKOWE ........................................................................................ 9
I. KARTY PŁATNICZE .................................................................................................................................................. 9
II. KARTA KREDYTOWA ............................................................................................................................................. 9
III. KARTY DEBETOWE LOKALNE……………………………..…………………………………………………..10
IV. NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA…………………………………………………………………………………… 10

Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE ................................................................................ 10
I. KREDYTY KONSUMPCYJNE ............................................................................................................................... 10
II. POŻYCZKI HIPOTECZNE W OFERCIE BANKU DO 21.07.2017 ....................................................................... 11
III. KREDYTY MIESZKANIOWE W OFERCIE BANKU DO 21.07.2017 ................................................................ 11
II. POŻYCZKI HIPOTECZNE W OFERCIE BANKU OD 22.07.2017 ....................................................................... 12
III. KREDYTY MIESZKANIOWE W OFERCIE BANKU OD 22.07.2017................................................................. 11

IV. KREDYTY Z DOPŁATĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ....................................................... 14
V. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH ......................... 14

Rozdział IV. INNE USŁUGI .............................................................................................. 14
I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM ...................................................................................................................... 14
II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM .............................................................................................................. 14
III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE...................................................................................... 16
IV. USŁUGI RÓŻNE.................................................................................................................................................... 16
V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH ................................................................................................................. 16

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

2

Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku
Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych” zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych
nie prowadzących działalności gospodarczej – rezydentów i nierezydentów.

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych
1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Mińsku
Mazowieckim pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie.
2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku
prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim mogą być pobierane okresowo w terminach
uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w Mińsku
Mazowieckim w dniu dokonania operacji bankowej.
4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn,
za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego).
5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od …do…” indywidualnie
wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest przez Zarząd BS lub pełnomocników podejmujących decyzje
kredytowe.
6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża
pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na
wszystkich odcinkach dowodu.
8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to
również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane
w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
9. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
- wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz
rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów
realizowanych w gotówce,
- wpłat na cele społeczno – użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę
na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,
- wpłat dobroczynnych związanych z klęskami żywiołowymi,
- wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza
odbiorca należności,
- likwidacji wkładu terminowego, jeśli wartość ostatnio dopisanych odsetek jest niższa niż wartość prowizji za
likwidację wkładu określoną w Taryfie.
10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji
o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa
bankowego.
11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów
i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na
podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa,
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i
opłaty określone w Taryfie.
12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty
i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione
koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej.
W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja
ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia
pobrania należności.
14. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty
obciążają stronę krajową.
15. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki
zagraniczne.
16. Od operacji dewizowych dotyczących rent i emerytur z zagranicy na kwoty nie przekraczające 30,00 EUR nie pobiera
się prowizji.
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17. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Banku można ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według
umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest
sprzeczne z interesem Banku.
18. Pakiet Młodzieżowy przeznaczony jest dla klientów indywidualnych od ukończenia 13 roku życia do ukończenia 26
roku życia. Rachunki założone w ramach Pakietu Młodzieżowego zwolnione są z wszelkich opłat i prowizji. Zwolnienie
nie obejmuje prowizji za realizację przelewów w systemie SORBNET.
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Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

Rozdział I.
RACHUNKI DEPOZYTOWE
I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY
Otwarcie rachunku.
Prowadzenie rachunku – miesięcznie:
Uwaga: nie pobiera się prowizji od rachunków zawartych w ramach umowy
Pakiet Młodzieżowy
3. Obsługa przyznanego limitu:
3.1. kredytowego
3.2. debetu
1.
2.

Wpłata gotówki na rachunek dokonana w Banku, jednostkach Banku BPS S.A.
i bankach zrzeszonych
5. Wypłata gotówki z rachunku w Banku.
5.1. wypłata gotówki
5.2. nie pobranie awizowanej kwoty wypłaty
4.

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
od 0,50% miesięcznie min. 5,00zł
bez opłat
bez opłat
0,1% za każdy dzień

Uwaga:
- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej
1 dzień przed dokonaniem wypłaty,
- Dyrektor jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować.

Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku BPS S.A., bankach
spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej
zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z
wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A. i ich jednostkach organizacyjnych
7. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone:
7.1. w Banku
7.2. w innych bankach:
a) w systemie ELIXIR:
b) w systemie SORBNET w kwocie:
- wyższej lub równej 1.000.000 zł,
- niższej niż 1.000.000 zł.
8. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony:
a) w Banku,
b) w innym banku krajowym.
6.

bez opłat

bez opłat
3,00 zł
20,00 zł
35,00 zł
bez opłat
2,00 zł

Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.1
15.2

15.3
16.

Przyjęcie do realizacji:
a)
zlecenia stałego
b) polecenia zapłaty
Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty.
Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
dłużnika:
Potwierdzenie czeku – od każdego czeku.
Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet.
Inkaso czeku.
Wyciąg z konta bankowego:
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku,
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym)na terenie kraju:
a) raz w miesiącu,
b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę,
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju, listem
poleconym - za każdą przesyłkę:
Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu
tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA,
w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej.
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10,00 zł
10,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
6,00 zł
bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
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17. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu
niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do
dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek
(kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit).
18. Likwidacja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na wniosek klienta
prowadzonego przez okres:
- do 3 miesięcy
-od 3 miesięcy do 12 miesięcy
-powyżej 12 miesięcy
19. Zmiana rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z indywidualnego na
wspólny
II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH
POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
1. Otwarcie rachunku.
2. Prowadzenie rachunku.
3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku , Banku BPS
S.A., bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie
wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek
oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. i ich jednostkach organizacyjnych
4. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w jednostkach Banku , Banku BPS
S.A., bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie
wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek
oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. i ich jednostkach organizacyjnych
a) bez sprawdzania salda
b) ze sprawdzeniem salda
5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:
5.1. w Banku,
5.2. w innych bankach:
a) w systemie ELIXIR:
b) w systemie SORBNET w kwocie:
- wyższej lub równej 1.000.000 zł,
- niższej niż 1.000.000 zł.
6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na
książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego).
7. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki
oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez
uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
lub zabezpieczającym w Banku, BPS SA i zrzeszonych bankach
spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej.
8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji.
9. Likwidacja książeczki.
10. Wydanie książeczki oszczędnościowej
III. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI
TERMINOWYMI
1. Prowadzenie rachunku.
2. Wpłata gotówki na rachunek
3. Wypłata gotówki
3.1. wypłata gotówki w kasie banku
3.2. nie pobranie awizowanej kwoty wypłaty

20,00 zł

20,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
5,00 zł
bez opłat
3,00 zł
20,00 zł
35,00 zł
wg kosztów rzeczywistych

50,00 zł
10,00 zł
2,00 zł
10,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,1% za każdy dzień

Uwaga:
- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. Zł należy awizować, co najmniej
1 dzień przed dokonaniem wypłaty,
- Dyrektor jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować.

4. Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony:
4.1. w Banku,
4.2. w innych bankach:
a) w systemie ELIXIR:
b) w systemie SORBNET w kwocie:
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3,00 zł
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- wyższej lub równej 1.000.000zł,
- niższej niż 1.000.000 zł.
5. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na
książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego).
6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z
utraconej książeczki oszczędnościowej.
7. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki
oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez
uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
lub zabezpieczającym.
8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji.
9. Likwidacja wkładu
10. Wydanie książeczki oszczędnościowej
IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE
ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH
1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie – dla każdej waluty.
2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia
wpłaty.
3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie – dla każdej
waluty:
4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w
złotych na rachunek prowadzony w Banku
5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych
prowadzonego w Banku,
Uwaga: opłaty pobiera się za:
a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie – opłata pobierana w dniu
dokonania wypłaty,
b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta klienta
następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat
terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty.

6. Realizacja przelewu na rachunek:
6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku,
6.2. złotowy w innym banku krajowym:
a) w systemie ELIXIR:
c) w systemie SORBNET w kwocie:
- wyższej lub równej 1.000.000zł,
- niższej niż 1.000.000 zł,
7. Wyciąg z konta bankowego:
7.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku
prowadzącej rachunek,
7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) częściej niż raz w
miesiącu na terenie kraju:
7.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju listem
poleconym, - za każdą przesyłkę:
8. Likwidacja rachunku walutowego.
V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH
WYMIENIALNYCH
1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej – dla każdej waluty.
2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych
prowadzonego w Banku
Uwaga: opłaty pobiera się za:
a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie – opłata pobierana w dniu
dokonania wypłaty,
b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta klienta
następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat
terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty.

3. Realizacja przelewu na rachunek:
3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku,
3.2. złotowy w innym banku krajowym:
a) w systemie ELIXIR:
c) w systemie SORBNET w kwocie:
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20,00 zł
35,00 zł
wg kosztów rzeczywistych
50,00 zł
50,00 zł
10,00 zł
2,00 zł
10,00 zł

Bez opłat
20,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,25%
0,25%
bez opłat
3,00 zł
20,00 zł
35,00 zł
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
Bez opłat

10,00 zł.
bez opłat
0,25%
0,25%
bez opłat
3,00 zł
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1.

2.
3.
4.

- wyższej lub równej 1.000.000zł,
- niższej niż 1.000.000 zł,
VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ
RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH
Wyciągi z rachunku bankowego w formie papierowej:
a) wyciąg miesięczny, za każdy miesiąc kalendarzowy
b) wyciąg po każdej operacji
a) pierwszy
b) każdy kolejny
c) sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) – od
każdego dokumentu
d) sporządzenie odpisu wyciągu
Wyciągi z rachunku bankowego w formie elektronicznej (e-mail, bankowość
internetowa)
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych.
Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:
a) za każdy miesiąc roku bieżącego,
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego.

20,00 zł
35,00 zł

0,00zł
0,00zł
5,00zł
5,00zł
5,00zł
0,00zł
62,00 zł w tym VAT
3,00 zł
5,00 zł

Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego.

5.
6.
7.

8.
9.

Wydanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej
Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza
rachunku.
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na
wypadek jego śmierci.
Wypłata kosztów pogrzebu
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu
– za każdą wyegzekwowaną kwotę na rzecz uprawnionego do prowadzenia
egzekucji.
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z
egzekucją.

10. Dokonanie blokady środków na rachunku Klienta lub przyjęcie pełnomocnictwa
z tytułu zabezpieczenia kredytu:
a) na rzecz Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim
b) na rzecz innych banków i osób trzecich
11. Potwierdzenie wykonania blokady środków.
12. Zwolnienie z blokady środków na rachunku Klienta dokonanej na rzecz innych
banków i osób trzecich
13. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w
Banku dla banków zagranicznych.
14. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:
telefonicznie na hasło

15,00 zł
bez opłat
15,00 zł
25,00 zł
0,50%
min.20,00 zł, max. 100,00 zł

bez opłat
30,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
5 zł miesięcznie

Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków

przekazywane przez BANKOFON.
Uwaga: opłat jednorazowa pobierana od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa

przekazywana w formie komunikatu SMS

2,00zł
0,20 zł jednorazowo

Uwaga; nie pobiera się opłaty od rachunków zawartych w ramach umowy Pakiet Młodzieżowy

Zmiana dyspozycji SMS
Prowizja za przelew dokonany w ramach usługi Internet Banking
Wysłanie hasła za pomocą SMS w ramach usługi Internet Banking
Wydanie listy haseł jednorazowych w ramach usługi Internet Banking
Ponowne wygenerowanie przez Bank hasła do Internet Bankingu
Ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowanie rachunkiem
Telefon interwencyjny do Klienta w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania
rachunku
22. Wydanie informacji o posiadanym numerze rachunku bankowego (wydruk z
systemu potwierdzony przez pracownika Banku)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

2,00zł
1,00 zł
0,20 zł jednorazowo
2,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
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Rozdział II.
KARTY BANKOWE
I. KARTY PŁATNICZE
Uwaga: dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki
pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu
własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku
karty.

1.
2.

VISA Classic Debetowa

Wydanie/ wznowienie karty

0,00 zł

Wydanie duplikatu karty

15,00 zł

Uwaga: Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie
Banku

3.

Opłata miesięczna za użytkowanie karty

2,50zł

Uwaga: nie pobiera się opłaty od rachunków zawartych w ramach umowy Pakiet Młodzieżowy

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Transakcje bezgotówkowe
Transakcje gotówkowe:
a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej
Banku BPS SA
b) w pozostałych bankomatach w kraju
c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą
d) w punktach akceptujących kartę w kraju
e) w punktach akceptujących kartę za granicą
f) w placówkach Poczty Polskiej
g) poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki
handlowo-usługowej) w Polsce
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
Sprawdzenie salda w bankomacie

bez opłat
4,00 zł
2% min 10,00zł
5,00zł
2,00% min 10,00 zł
5,00 zł
2,00 zł
1.000,00zł
bez opłat

Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta
Zmiana danych użytkownika karty
Generowanie zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza rachunku za okres
przez niego wskazany
II. KARTA KREDYTOWA
Uwaga: dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki
pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu
własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku
karty.

1.
2.
3.

bez opłat

Wydanie nowej karty
Wznowienie karty
Obsługa karty kredytowej

10,00zł
5,00zł
5,00 zł

BPS VISA Credit
0,00 zł
0,00 zł

Uwaga: opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji
bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:

3.1.
3.2.
3.2.1
3.2.2
4.
5.
6.
7.
8.

Pobierana w pierwszym roku użytkowania
Pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania:
mniej niż 6.000,00zł
co najmniej 6.000,00zł
Wydanie dodatkowej karty
Wydanie duplikatu karty
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą, od kwoty
wypłaty
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju
Przelew z karty (za przelew)

9. Transakcje bezgotówkowe – płatności dokonywane w kraju i za granicę
10. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie.
11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza karty za okres przez
niego wskazany.
Uwaga: prowizja pobierana w formie gotówkowej

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

0,00 zł
54,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
3,00 %
min. 10,00 zł
3,00 %
min. 5,00 zł
3,00 %
min. 5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
3,00 zł
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12. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w
bankomatach świadczących taką usługę
13. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę
14. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty
15. Zmiana danych Użytkownika karty
16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
17. Obsługa nieterminowej spłaty
Uwaga: kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty
18. Minimalna spłata zadłużenia na karcie
19. Rozpatrzenie reklamacji
III. KARTY DEBETOWE LOKALNE
1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Wydanie nowej karty
Wznowienie karty
Opłata miesięczna za posiadanie karty
Uwaga: nie pobiera się opłaty od rachunków zawartych w ramach umowy
Pakiet Młodzieżowy
Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Mińsku
Mazowieckim
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
IV. NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA
Wydanie naklejki zbliżeniowej
Wznowienie naklejki zbliżeniowej
Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej
Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej
Opłata miesięczna za użytkowanie naklejki
Uwaga: nie pobiera się opłaty od rachunków zawartych w ramach umowy Pakiet Młodzieżowy

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Transakcji bezgotówkowe
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika
Telefoniczne odblokowanie PIN na wniosek użytkownika
Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej
Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej
Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej
Za transakcje bezgotówkowe w walucie innej niż waluta rachunku bankowego
pobierana jest dodatkowa prowizja banku – od wartości transakcji przy
stosowaniu kursu własnego Visa

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
3,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
3% min. 40,00zł
bez opłat
KARTA LOKALNA
5,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
VISA payWave
0,00zł
0,00zł
15,00zł
15,00zł
1,50zł
0,00zł
10,00zł
0,00zł
0,00zł
0,00zł
0,00zł
3,00%

Rozdział III.
KREDYTY ZŁOTOWE
I. KREDYTY KONSUMPCYJNE
1. Prowizja za udzielenie kredytu:
1.1. gotówkowego:
a) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych
prowadzonych w Banku,
b) dla pozostałych klientów,
1.2.
2.
3.
4.

5.
6.

odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (jednorazowo od
kwoty kredytu)
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub
odsetek) – jednorazowo od kwoty prolongowanej
Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową, a nową wysokością
kredytu)
Prowizja za przedłużenie na następny okres (odnowienie) kredytu w rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym
Zmiana innych postanowień umowy kredytu dokonywana na wniosek klienta –
płatna jednorazowo od każdego aneksu.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

do 5,00%
min. 30,00 zł
do 5,00%
min. 30,00 zł
do 5,00%
min. 30,00 zł
0,00 zł
do 3,00%
min. 20,00 zł
do 5,00%
min. 10,00 zł
do 1,00%
min. 30,00 zł
100,00 zł
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7.

Restrukturyzacja zadłużenia, od kwoty podległej restrukturyzacji

8.

Konwersja kilku kredytów, od kwoty objętej konwersją

9.

Spłata całości lub części kredytu przed terminem – jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek klienta – jednorazowo
Sporządzenie historii kredytu na wniosek klienta, za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy – jednorazowo
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek klienta – jednorazowo
Wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego
poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit)

10.
11.
12.
13.

1,00% min.
200,00zł
1,00%
min. 100zł
0,00 zł
62,00 zł w tym VAT
20,00 zł
20,00 zł

przy czym suma opłaty za monit i odsetek naliczonych według oprocentowania za nieterminowe
regulowanie spłat pożyczki nie może przekroczyć wysokości odsetek ustawowych maksymalnych
określonych w k.c. (odsetki ustawowe za opóźnienie: dwukrotność sumy równowartości stopy
referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych. W przypadku gdy przekracza, Bank pobiera kwotę
w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek maksymalnych.

0,00 zł

14. Inne czynności związane z kredytem na wniosek klienta – jednorazowo
A
II. POŻYCZKI HIPOTECZNE W OFERCIE BANKU DO 21.07.2017 ROKU
1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego
2.

Prowizja za udzielenie pożyczki

3.

Wydanie promesy udzielenia pożyczki – od kwoty przyrzeczonej
Uwaga:
- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

wg kosztów rzeczywistych
100,00 zł
od 1,50% do 3,00% min 200zł
0,50%
min. 150,00 zł

4.
5.

Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części pożyczki
Zmiana postanowień umowy dokonywana na wniosek klienta – płatna
jednorazowo od każdego aneksu

6.

Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia pożyczki na wniosek Klienta

200,00 zł

7.

Wydanie opinii dotyczącej spłaty pożyczki na wniosek Klienta

200,00 zł

8.

Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Klienta

9.

Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem
zabezpieczenia spłaty pożyczki:
a)

do 50 km

b) powyżej 50km
10. Sporządzenie historii pożyczki na wniosek Klienta, za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy
11. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Klienta
12. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z
umową
13. Wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego
poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit)
przy czym suma opłaty za monit i odsetek naliczonych według oprocentowania za nieterminowe
regulowanie spłat pożyczki nie może przekroczyć wysokości odsetek ustawowych maksymalnych
określonych w k.c. (odsetki ustawowe za opóźnienie: dwukrotność sumy równowartości stopy
referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych. W przypadku gdy przekracza, Bank pobiera kwotę
w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek maksymalnych.

0,00 zł
100,00 zł

62,00 zł w tym VAT

100,00 zł
100,00zł + 1,00zł za każdy kilometr
20,00 zł
20,00 zł
25,00 zł

0,00 zł

14. Inne czynności związane z pożyczką na wniosek Klienta
według rzeczywistych kosztów
A
III. KREDYTY MIESZKANIOWE W OFERCIE BANKU DO 21.07.2017 ROKU
1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego:
Uwaga:
100,00 zł
opłata pobierana jest najpóźniej w dniu wypłaty kredytu i nie podlega zwrotowi w razie
odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu,

2.

Prowizja za udzielenie kredytu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

od 1,00% do 3,00%
min. 50,00 zł
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3.

Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej.
Uwaga:
- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

0,50%
min. 200,00 zł

Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu
Zmiana postanowień umowy dokonywana na wniosek klienta – płatna
jednorazowo od każdego aneksu
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy.

100,00 zł

Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Klienta

200,00 zł

8.

Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Klienta

200,00 zł

9.

Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Klienta

4.
5.
6.
7.

10. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem
zabezpieczenia spłaty kredytu:
a) do 50 km
b) powyżej 50 km
11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta, za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy
12. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Klienta
13. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z
umową.
14. Wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego
poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit)
przy czym suma opłaty za monit i odsetek naliczonych według oprocentowania za nieterminowe
regulowanie spłat pożyczki nie może przekroczyć wysokości odsetek ustawowych maksymalnych
określonych w k.c. (odsetki ustawowe za opóźnienie: dwukrotność sumy równowartości stopy
referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych. W przypadku gdy przekracza, Bank pobiera kwotę
w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek maksymalnych.

0,00 zł

300,00 zł

62,00 zł w tym VAT

100,00 zł
100,00zł + 1,00zł za każdy kilometr
20,00 zł
20,00 zł
25,00 zł

0,00 zł

15. Inne czynności związane z pożyczką na wniosek Klienta
według rzeczywistych kosztów
B II. POŻYCZKI HIPOTECZNE W OFERCIE BANKU OD 22.07.2017 ROKU
1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego
Uwaga:
100,00 zł
opłata pobierana jest najpóźniej w dniu wypłaty pożyczki i podlega zwrotowi w razie odmownego
załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z pożyczki

2.
3.

Prowizja za udzielenie pożyczki
Wydanie promesy udzielenia pożyczki – od kwoty przyrzeczonej
Uwaga:
- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z pożyczki

od 1,50% do 3,00% min. 200,00 zł
0,50%
min. 150,00 zł

4.

Uruchomienie pożyczki na rachunek w innym banku krajowym

0 zł

5.

Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części pożyczki 1)

jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty

do 3 lat trwania Umowy pożyczki
powyżej 3 lat trwania Umowy pożyczki

max. 3%

0%

Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu mieszkaniowego i pożyczki hipotecznej zabezpieczonych
hipoteką) w wysokości maksymalnie 3,00% spłacanej kwoty kredytu/pożyczki, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od
spłacanej przed terminem całości lub części kredytu/pożyczki w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenie wysokości odsetek
Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty kredytu/pożyczki. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata
kapitału kredytu/pożyczki następuje ze względu na zwrot całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego.
1)

Zmiana postanowień umowy dokonywana na wniosek klienta – płatna
jednorazowo od każdego aneksu
7. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt Pożyczkobiorcy
8. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości
9. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia pożyczki na wniosek
Pożyczkobiorcy
10. Wydanie opinii dotyczącej spłaty pożyczki na wniosek Pożyczkobiorcy
6.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

100,00 zł
300,00 zł
75,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
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11. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Pożyczkobiorcy
62,00 zł
12. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem
zabezpieczenia spłaty pożyczki:
a) do 50 km
100,00 zł
b) powyżej 50km
100,00zł + 1,00zł za każdy kilometr
13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Pożyczkobiorcy, za każdy rozpoczęty
20,00 zł
rok kalendarzowy
14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Pożyczkobiorcy
20,00 zł
15. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z
25,00 zł
umową
16. Wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego
poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit)
przy czym suma opłaty za monit i odsetek naliczonych według oprocentowania za nieterminowe
regulowanie spłat pożyczki nie może przekroczyć wysokości odsetek ustawowych maksymalnych
określonych w k.c. (odsetki ustawowe za opóźnienie: dwukrotność sumy równowartości stopy
referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych. W przypadku gdy przekracza, Bank pobiera kwotę
w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek maksymalnych.

0,00 zł

17. Inne czynności związane z pożyczką na wniosek Pożyczkobiorcy
według kosztów rzeczywistych
B
III. KREDYTY MIESZKANIOWE W OFERCIE BANKU OD 22.07.2017 ROKU
1.
Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego:
Uwaga:
100,00 zł
opłata pobierana jest najpóźniej w dniu wypłaty kredytu i podlega zwrotowi w razie odmownego
załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu

2.
3.

Prowizja za udzielenie kredytu
Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej
Uwaga:
a) prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu

4.
5.

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym
Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu mieszkaniowego 1)
do 3 lat trwania Umowy kredytu
powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu

od 1,00% do 3,00%
min. 50,00 zł
0,50%
min. 200,00 zł
0,00 zł
jednorazowo od kwoty
wcześniejszej spłaty
max. 3%

0%

Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu mieszkaniowego i pożyczki hipotecznej zabezpieczonych
hipoteką) w wysokości maksymalnie 3,00% spłacanej kwoty kredytu/pożyczki, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od
spłacanej przed terminem całości lub części kredytu/pożyczki w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenie wysokości odsetek
Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty kredytu/pożyczki. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata
kapitału kredytu/pożyczki następuje ze względu na zwrot całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego
1)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zmiana postanowień umowy dokonywana na wniosek klienta – płatna
jednorazowo od każdego aneksu
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy
Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości
Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem
zabezpieczenia spłaty kredytu:
a) do 50 km
a)

13.
14.
15.

powyżej 50km

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty
rok kalendarzowy
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy
Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z
umową

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

100,00 zł
300,00 zł
75,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
62,00 zł

100,00 zł
100,00 zł + 1,00 zł za każdy
kilometr
20,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
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16. Wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego
poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit)
przy czym suma opłaty za monit i odsetek naliczonych według oprocentowania za nieterminowe
regulowanie spłat pożyczki nie może przekroczyć wysokości odsetek ustawowych maksymalnych
określonych w k.c. (odsetki ustawowe za opóźnienie: dwukrotność sumy równowartości stopy
referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych. W przypadku gdy przekracza, Bank pobiera kwotę
w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek maksymalnych.

17.

1.

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy
IV. KREDYTY Z DOPŁATĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH
Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego:
Uwaga:
opłata pobierana jest najpóźniej w dniu wypłaty kredytu i nie podlega zwrotowi w razie
odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu,

2.
3.
4.

1.
2.
3.

Prowizja za udzielenie kredytu
Zmiana postanowień umowy dokonywana na wniosek klienta – płatna
jednorazowo od każdego aneksu
Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z
umową
V. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ
RACHUNKÓW KREDYTOWYCH
Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych.
Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta
Uwaga: za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu
rejestrowego, art., nie pobiera się prowizji

4.

Telefon interwencyjny do Klienta w sprawie opóźnienie w spłacie kredytu

0,00 zł

według kosztów rzeczywistych

50,00 zł
od 2,00% do 5,00%
100,00 zł
25,00 zł

5,00 zł
62,00 zł w tym VAT
od 20,00 zł
10,00 zł

Rozdział IV.
INNE USŁUGI
I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM
1.

Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie:

2.

Warunkowy skup czeków (od łącznej wartości czeków w jednej walucie):
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto”
Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku).

3.

Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty
inkasowej w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto” oraz
zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po
zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank BP S.A.

4.

Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (opłata pobierana od podawcy czeku)

5.

Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:
1) czeki opiewające na walutę- EUR:
a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową,
b) płatne w pozostałych krajach,
2) czeki opiewające na funty angielskie- GBP- płatne w Anglii,
3) czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD:
4) Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii,
5) Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii.

6.

Zryczałtowana opłata pocztowa „opłata porto” za czeki przyjęte do inkasa lub
skupu warunkowego.
Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty
inkasowej w tej samej walucie.

1% min. 40,00zł
1,50%
min. 20,00zł
0,25%
min. 20,00 zł, max. 300,00 zł
50,00 zł + koszty rzeczywiste banków
trzecich

4,00 EUR za jeden czek
10,00 EUR za jeden czek.
4,00 GBP za jeden czek
4,00 USD za jeden czek
15,00 AUD za jeden czek
50,00 DKK za jeden czek

15,00 zł

II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM
1.

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymywanych
z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe:
a) polecenia wypłaty**/ na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR,
b) przelewy SEPA***
c) polecenie wypłaty**
- z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”,

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

10,00 zł
15,00 zł
0,10%
min.20,00 zł, max. 100,00 zł
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2.

4.

5.
6.

7.

8.

Zwrot nie podjętej kwoty przekazu
Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową.
Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
klienta.
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd
Banku.
Odwołanie zlecenia z pkt 4.
Opłata „Non-STP” – pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu
wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku
bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do
kraju, w którym ten standard obowiązuje.
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.1c,
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:
a) przelewy SEPA
b) polecenia wypłaty:
Uwaga : w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę
SWIFT- ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 14, w
przypadku opcji kosztowej „OUR”.
c) przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w
Zrzeszeniu Banku BPS S.A.

Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym– wstrzymanie płatności.
Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty niezależnie od prowizji
pobiera się opłatę SWIFT- ową.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Anulowanie przez bank beneficjenta przekazu z powodu błędów występujących w treści
depeszy
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym:
Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 10. Pobiera się niezależnie od prowizji
pobieranej zgodnie z pkt 7.
a) Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie pilnym w EUR i USD i GBP z
datą waluty „dziś”:
Zmiany/korekty do zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta.
Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty niezależnie
od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową
Udzielanie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających przekazów.
Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi.
Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu.
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks.
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń
wypłaty****:
a) przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w
innej walucie wymienialnej,
b) przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR 50.000,00 włącznie lub ich
równowartości w innej walucie wymienialnej,
c) przy kwotach od EUR 50.000,01 do „bez ograniczeń” lub ich
równowartości w innej walucie wymienialnej.
Opłata za SWIFT

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

0,15%
min. 20,00 zł, max. 100,00 zł
100,00 zł + koszty banków trzecich
20,00 zł + koszty rzeczywiste
40,00 zł

15,00 zł
0,30%
min. 30,00 zł, max. 300,00 zł
20,00 zł
100,00 zł + koszty banków trzecich
100,00 zł + koszty banków trzecich

150,00 zł
100,00 zł + koszty banków trzecich
10,00 zł miesięcznie
10,00 zł

90,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
15,00 zł
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*Przekaz w obrocie dewizowym:
1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
**Polecenie wypłaty:
2. Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej
instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy
(beneficjenta).
***Przelew SEPA:
3. Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii,
Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym
jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny
z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
3) występuje opcja kosztowa „SHA”;
4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny
na stronie internetowej www.bankbps.pl).
****Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry”
4. Do przeliczania wartości podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP
obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim).

1.
2.

III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE
Skup i sprzedaż walut obcych.
Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w innym banku
krajowym dokonana w walucie obcej lub w złotych
Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia
wypłaty(Rozdział IV, podrozdział II, Polecenia wypłaty, pkt. 6c

1.
2.
3.

IV. USŁUGI RÓŻNE
Wydanie kserokopii umowy.
Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta.
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę
bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105
ust 1 i 2 Prawa bankowego.
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w
przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty.

4.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej
S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie
BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub
przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o
ochronie informacji niejawnych -DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727

5.

Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych prowadzonych w
bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na
terytorium Polski osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie art. 92 ba i
art.105b ustawy Prawa bankowego
Zryczałtowana opłata za jedną stronę faksu:

6.

7.

1.

bez opłat
0,30 %
min. 30,00 zł
max. 300,00 zł
10,00 zł
62,00 zł w tym VAT
37,00 zł w tym VAT
lub na zasadach wzajemności
stawka za standardową
pojedynczą
korektę danych wg
obowiązującego
cennika BIK S.A.
+ 30 zł
30zł w tym VAT

a) krajowego

5,00 zł w tym VAT

b)zagranicznego
Dokonanie zastrzeżenia w systemie Centralna Baza Dokumenty zastrzeżone
(CBD-DZ) bez względu na liczbę i rodzaj zgłaszanych dokumentów
V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:
a) osób prywatnych prowadzone w Banku
b) prowadzone w innych bankach krajowych

10,00 zł w tym VAT

- realizowane przez jednostki organizacyjne działające na terenie Mińska
Mazowieckiego
- realizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne
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62,00 zł w tym VAT

bez opłat
0,50%
min. 5,00 zł
max. 300,00 zł
0,50%
min. 3,50 zł
max. 300,00 zł
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c) ZUS i Urząd Skarbowy
Uwaga: nie dotyczy opłat do US Mińsk Mazowiecki dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych
banku

3.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z
którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu
oszczędnościowego.
Wymiana banknotów na inne nominały – powyżej 5 szt.

4.

Przeliczenie bilonu w celu zamiany na inne wartości znaków pieniężnych

5.

Wpłaty gotówkowe od poborców skarbowych będących pracownikami Urzędu
Skarbowego w Mińsku Mazowieckim (zgodnie z przedłożonym imiennym
wykazem) i przekazywane po potrąceniu prowizji bankowej na konta innych
wierzycieli niż Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim

2.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

0,50%
min. 7,00 zł
max. 300,00 zł
wg porozumienia
0,50%
min 2,00 zł
0,70%
min. 10,00 zł
0,50%
min. 3,00 zł
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