ROR STANDARD
Lp.
1.

Wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku bankowego
Prowadzenie rachunku :
a) z możliwością korzystania z karty Visa Debetowa lub karty Visa Debetowa
zbliżeniowa

2.

b) z możliwością korzystania z karty Visa Debetowa lub karty Visa Debetowa
zbliżeniowa i dostępem do rachunku za pośrednictwem elektronicznych
kanałów dostępu (e konto) przy użyciu :
- haseł SMS *
- tokena RSA **
- aplikacji MAA

Stawka
Bez opłat
3 zł miesięcznie

5 zł miesięcznie

* w miesiącu kalendarzowym Posiadaczowi rachunku przysługuje 10 darmowych
jednorazowych haseł dostępu SMS
** od 1.02.2018r. bank nie wydaje i nie wznawia tokenów sprzętowych RSA
3.

Wpłaty gotówkowe

bez opłat

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunku

bez opłat

Zlecenia stałe
a) przyjęcie lub zmiana zlecenia
b) każda operacja ze złożonego zlecenia
5.

6.

3 zł
2 zł

Nie pobiera się opłaty za wykonanie operacji dotyczącej spłaty kredytu
oraz wpłaty na rachunek oszczędnościowej lokaty terminowej w BS Biecz.
Nie pobiera się opłaty za przyjecie lub zmianę oraz operacje ze złożonego
zlecenia dokonane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
Przelewy
a) realizacja przelewu, za wyjątkiem pkt. b)
b) realizacja przelewu z tytułu składek na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego
z wyłączeniem zapłaty mandatów karnych

0 zł
3 zł

6a.

Przelewy EXPRESS ELIXIR

10 zł

7.

Przelewy w systemie SORBNET.
Realizacja przelewu w kwocie :
a) równej lub wyższej od 1.000.000 zł
b) poniżej 1.000.000 zł

20 zł
30 zł

8.

Polecenie zapłaty – za przyjęcie/modyfikację/odwołanie polecenia zapłaty

bez opłat

9.

Czeki
a) wydanie czeku
b) przyjęcie czeku do inkasa
c) potwierdzenie czeku
d) przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych,

1 zł/ 1 szt.
5 zł
5 zł
20 zł

10.

Wyciągi
Za sporządzenie wyciągu:
a) raz w miesiącu – odbierane osobiście lub elektronicznie
b)

raz w miesiącu - wysyłane drogą pocztową listem poleconym

c)

sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień lub wyciągu
miesięcznego

bez opłat
koszt opłaty pocztowej
10 zł

Informacja SMS o zmianie salda rachunku
11.

Opłata pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu
informacje SMS, w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.

0,25 zł za każdą wysłaną
informację SMS

12.

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokady
ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności wobec BS Biecz

50 zł

13.

Zmiana karty wzorów podpisów

10 zł

14.

Zapis na wypadek śmierci

15.

Zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci

16.

Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku

bez opłat
10 zł
3 zł miesięcznie

