ZAŁ. NR 5.1.A
DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem
zawiera TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w KWIDZYNIE dla KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH z dnia 24.10.2012r /tekst jednolity z dnia 04.08.2017r/ stanowiąca załącznik do wzorca umownego
rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: rachunek ROR Senior
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

i

1

Tryb pobierania

Stawka

Kredyt w rachunku płatniczym:

1.1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

jednorazowo

od 20 zł do 200 zł

1.2

Sporządzenie umowy kredytowej

jednorazowo

od 30 zł do 200 zł

1.3

Udzielenie kredytu (w rachunku płatniczym)

jednorazowo

2,00 %
od kwoty kredytu

1.4

Spłata całości lub części kredytu przed terminem

jednorazowo

0 zł

1.5

Odnowienie kredytu (w rachunku płatniczym)

jednorazowo

1.6

Prolongowanie terminu spłaty kredytu

jednorazowo

1.7

Podwyższenie kwoty kredytu

jednorazowo

1.8

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek
Kredytobiorcy

jednorazowo

1.9

Wydanie opinii bankowej na wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

246 zł

1.10

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

24,60 zł

1.11

Wysyłanie wezwań do zapłaty

jednorazowo

10 zł

2
2.1

Polecenie przelewu:
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew realizowany jest w systemie SORBNET)

2.1.1 w placówce Banku
2.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej

4,95 zł
za przelew

2.1.3 Przelew ekspresowy BlueCash w placówce

2.3

Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w systemie
bankowości internetowej/mobilnej
Przelew ekspresowy BlueCash w systemie bankowości
internetowej/mobilnej /

0,10 zł
10 zł
30 zł dla przelewu powyżej 1 mln zł
50 zł dla przelewu poniżej 1 mln zł

2.1.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku
2.2

2,00 %
od kwoty kredytu
od 0,50% do 2,00%
kwoty prolongowanej
2,00%
od kwoty podwyższenia
100 zł
za aneks

za przelew

29 zł

za przelew

5 zł

1

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

i

Tryb pobierania

3
3.1
3.2

Polecenie przelewu SEPA:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce
Banku/ w systemie bankowości internetowej
Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i
zagranicznych

4
4.1

Stawka

od transakcji

15 zł

od transakcji

15 zł

Polecenie przelewu w walucie obcej:
Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce
Banku/ w systemie bankowości internetowej – polecenie
wypłaty

5

od transakcji

0,30%
min. 30 zł, max. 300 zł

Polecenie zapłaty:

5.1

Rejestracja polecenia zapłaty w placówce Banku/w systemie
bankowości internetowej

za zlecenie

0 zł

5.2

Modyfikacja/odwołanie/odrzucenie polecenia zapłaty

za zlecenie

5 zł

5.3

Realizacja polecenia zapłaty

od transakcji

2 zł

6

Powiadomienie SMS:

6.1

Uruchomienie usługi SMS Banking

6.2

Komunikat tekstowy o stanie konta/ wykonanych operacjach

6.3

Komunikat tekstowy – autoryzacja w systemie bankowości
internetowej/mobilnej /

7
7.1

za zlecenie

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

8.1.2

w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej

9

9.3

10
10.1

11

0 zł

Przelew wewnętrzny
w placówce Banku

9.2

pierwsze 5 szt w m-cu – 0 zł, kolejne 0,15zł

Przelew wewnętrzny:

8.1.1

9.1

0,35zł

Prowadzenie rachunku płatniczego:

8
8.1

miesięcznie zbiorczo
za każdy sms wysłany
przez Bank
miesięcznie zbiorczo
za każdy sms wysłany
przez Bank

0 zł

za przelew

1 zł
0 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji:
Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy
Za wydruk papierowy wyciągu bankowego częściej niż 1 raz w
m-cu /za każdy dodatkowy wyciąg/
Za wyciąg bankowy generowany w formie e-mail niezależnie od
częstotliwości

jednorazowo

0 zł

za dokument

5 zł

za dokument

0 zł

Transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych w obrocie z innymi państwami
członkowskimi:
Transakcje bezgotówkowe

od transakcji

0 zł

Transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do wypłat z bankomatów lub punktów obsługi w obrocie z innymi
państwami członkowskimi:

11.1

Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i
innych bankomatach krajowych oraz terminalach POS zgodnie
z zawartymi umowami

od transakcji

0 zł

11.2

Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju

od transakcji

5 zł

2

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

i

Tryb pobierania

Stawka

11.3

Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę
zagranicą

od transakcji

6 zł

11.4

Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju

od transakcji

5 zł

11.5

Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę zagranicą

od transakcji

2% min. 10 zł

11.6

Wypłaty gotówkowe w placówkach Poczty Polskiej

od transakcji

5 zł

12

Wydanie lub obsługa karty debetowej:

12.1

Wydanie/wznowienie karty debetowej

jednorazowo

0 zł

12.2

Użytkowanie karty debetowej

miesięcznie

2 zł

13
13.1

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku:
Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta

14
14.1

Wypłata gotówki w Placówce Banku

za wypłatę

0 zł

Wpłata gotówki:
Wpłata gotówkowa w Placówce Banku

16
16.1

24,60 zł

Wypłata gotówki:

15
15.1

za dokument

za wpłatę

0 zł

Usługa dostępu do bankowości telefonicznej:
Dostęp do Infolinii

17

miesięcznie

0 zł

Zlecenia stałe:

17.1

Rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku/ w systemie
bankowości internetowej/mobilnej

17.2

Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego

za zlecenie

17.2.1 w placówce Banku

0 zł

5 zł
za zlecenie

17.2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej
17.3

Realizacja zlecenia stałego

0 zł
za zlecenie

1 zł

i

Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM
PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu
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