IX. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY (PRP)
Lp.
1.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Otwarcie rachunku bankowego

Bez opłat

Prowadzenie rachunku:
2.

3.

4.

5.
6.
7.

z możliwością korzystania z karty zbliżeniowej Visa Paywave PRP oraz dostępem
do rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej przy użyciu aplikacji
MAA
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia stałego
w placówce (z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia
przelewu SEPA/ polecenia przelewu w walucie obcej)
Uwaga:
Przelewy krajowe i realizacja zlecenia stałego poza ww. pakietem są związane
z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.
Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do PRP z
innych bankomatów niż bankomaty BS Biecz i Grupy BPS Uwaga:
Wypłaty kartą debetową w innych bankomatach na terenie Polski poza ww.
pakietem są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.

9.

Przelewy w systemie SORBNET
Zlecenie stałe złożone w bankowości
elektronicznej

12.

0 zł
bez opłat

Wypłaty gotówkowe z rachunku w kasach Banku oraz bankomatach Banku
bez opłat
i Grupy BPS S.A.
złożony w placówce Banku
Przelew krajowy międzybankowy (ELIXIR) (papierowo)
złożony w bankowości elektronicznej
Szybki przelew krajowy międzybankowy
EXPRESS ELIXIR

11.

0 zł

Wpłaty gotówkowe

8.

10.

0 zł miesięcznie

złożony w placówce Banku
(papierowo)
złożony w bankowości elektronicznej

1 zł
0 zł
10 zł
5 zł
30 zł

Przyjęcie/zmiana/odwołanie zlecenia

0 zł

Każda operacja ze złożonego
0 zł
zlecenia
Przyjęcie/ zmiana/ odwołanie
3 zł
Zlecenie stałe złożone w placówce banku zlecenia
w formie papierowej
Każda operacja ze złożonego
2 zł
zlecenia
Uwaga: Nie pobiera się opłaty za wykonanie operacji dotyczącej spłaty kredytu oraz wpłaty na rachunek
oszczędnościowej lokaty terminowej w BS Biecz.
Polecenie zapłaty:
a) za przyjęcie/modyfikację/odwołanie polecenia zapłaty
0 zł
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
1 zł
Wyciągi
sporządzenie wyciągu miesięcznego przesłanego na adres email Posiadacza
rachunku lub odbieranego w placówce Banku
sporządzenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej przesyłanego listem
zwykłym
sporządzenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej przesyłanego listem z
poleconym
Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego na życzenie Posiadacza
rachunku poza granice kraju listem poleconym
sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień lub wyciągu
miesięcznego

bez opłat
3 zł za każdy przesłany
wyciąg
6 zł za każdy przesłany
wyciąg
20 zł za każdy przesłany
wyciąg
10 zł

Informacja SMS o zmianie salda rachunku
13.

15.

Opłata pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu informacje
SMS, w ostatnim dniu każdego mi
esiąca kalendarzowego.
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokady
ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności wobec BS Biecz
Zmiana karty wzorów podpisów

16.

Zapis na wypadek śmierci

17.

Zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci

18.

Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku

14.

0,25 zł za każdą wysłaną
informację SMS

50 zł
10 zł
bez opłat
10 zł
3 zł miesięcznie

19.

Za sporządzenie umowy dostępu do systemu bankowości elektronicznej

bez opłat

20.

Udostępnienie bankowości mobilnej

bez opłat

21.

Za wydanie zaświadczenie o posiadaniu rachunku

22.

Wydanie opinii lub zaświadczenia o Kliencie na jego wniosek.

24,60 zł
(20 zł + 23 % VAT)
36,90 zł
(30 zł + 23 % VAT)

Uwagi:
1.
Prowizje i opłaty związane z użytkowaniem karty płatniczej wydanej do podstawowego rachunku płatniczego
(PRP) określa Dział XVI Taryfikatora.
2.
Prowizje i opłaty za realizację przekazów w obrocie dewizowym określa Dział XXVII Taryfikatora.
3.
Za czynności i usługi nie wymienione w Działach IX, XVI i XXVII Taryfikatora pobiera się opłaty na zasadach
ogólnych.

