Bank Spółdzielczy
w Bieczu
DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT
Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
RODZAJ RACHUNKU : WALUTOWY RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWY
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 Taryfikator prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bieczu.
Wyciąg z Taryfikatora stanowi załącznik do umowy rachunku płatniczego.
Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM zamieszczone są na ostatniej stronie niniejszego dokumentu.
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka opłaty/prowizji

USŁUGI REPREZENTATYWNE POWIĄZANE Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
1.

Kredyt w rachunku płatniczym

2.

Polecenie przelewu przelew zewnętrzny
w systemie ELIXIR

usługa niedostępna
w placówce Banku
w systemie bankowości
elektronicznej

2 zł
za przelew
usługa niedostępna

w placówce Banku
3.

Polecenie przelewu SEPA

w systemie bankowości
elektronicznej

4.

Polecenie przelewu wewnętrznego

5.

Polecenie przelewu w walucie obcej

5.1

Realizacja przelewów w trybie
standardowym – polecenie
wypłaty

0 zł
za przelew

w placówce Banku

6.

w systemie bankowości
elektronicznej
Realizacja przelewów – polecenie wypłaty w EUR, USD i GBP
w trybie „pilnym” (wyłącznie w placówce Banku)
Polecenie zapłaty

7.

Powiadomienie SMS

8.

Prowadzenie rachunku
płatniczego

5.2

2 zł
za przelew

Bez dostępu do bankowości
elektronicznej
Z dostępem do bankowości
elektronicznej

0 zł
30 zł

za przelew
za przelew

25 zł
130 zł

Usługa niedostępna
0,25 zł
miesięcznie zbiorczo
za każdy SMS
4 zł
miesięcznie
6 zł

9.

Sporządzenie zestawienia transakcji

9.1

Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy (odbierany
w placówce lub przesyłany na adres email)

jednorazowo

0 zł

9.2

Sporządzenie historii rachunku (dodatkowego wyciągu) za dany
dzień lub miesiąc

za dokument

10 zł

10.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności bezgotówkowych (w obrocie z innymi państwami
członkowskimi)

od transakcji

0 zł

Lp.
11.

Rodzaj usług (czynności)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych (wypłata środków pieniężnych
na terytorium innego państwa członkowskiego)
Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę
zagranicą

Tryb pobierania

Stawka opłaty/prowizji

od transakcji

11.2

Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę zagranicą

od transakcji

3 % wypłaty
min. 1,50 EUR
3 % wypłaty
min. 2,50 EUR

12.

Wydanie karty płatniczej

jednorazowo

0 zł

13.

Użytkowanie karty debetowej

miesięcznie

0,80 EUR

14.

Obsługa karty kredytowej

15.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

15.1

Zaświadczenie o posiadaniu rachunku
zaświadczenie lub opinia o Kliencie wydana na jego wniosek
Wypłata gotówki
Wypłata gotówki w placówce Banku
Wypłata w bankomatach BS Biecz i Zrzeszenia BPS S.A.
Wypłata w bankomatach „obcego” banku w kraju
Wypłata kartą w kasach innych banków w kraju

11.1

15.2

16.
16.1
16.2
16.3
16.4

17.
18.
19.

Usługa niedostępna

Wpłata gotówkowa
Usługa dostępu do bankowości telefonicznej
(wyłącznie informacja o saldzie)
Zlecenia stałe

za dokument
za dokument

24,60 zł
36,90 zł

za wypłatę
za wypłatę
za wypłatę
za wypłatę

0 zł
0 zł
4 zł
5 zł

za wpłatę

0 zł

miesięcznie

3 zł

w placówce Banku

19.1

Przyjęcie/modyfikacja zlecenia
stałego

w systemie bankowości
elektronicznej
Przelew wewnętrzny na
rachunek kredytowy lub
oszczędnościowej lokaty
terminowej

3 zł
0 zł
za zlecenie
0 zł

w placówce Banku

19.2

Realizacja zlecenia stałego

w systemie bankowości
elektronicznej
Przelew wewnętrzny na
rachunek kredytowy lub
oszczędnościowej lokaty
terminowej

2 zł
0 zł
za zlecenie
0 zł

WYJAŚNIENIE POJĘĆ
1.

2.

3.

4.
5.

Kredyt w rachunku płatniczym - kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy
z dnia 12.05.2011r. o kredycie konsumenckim oraz kredyt płatniczy, określony w art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
19.08.2011r. o usługach płatniczych.
Polecenie przelewu - usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja
płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek
płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika.
Polecenie przelewu SEPA - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków
pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden
z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).
Polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków
pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi w tym samym banku.
Polecenie przelewu w walucie obcej - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków
z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie
innej niż złoty oraz euro.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

Polecenie zapłaty - usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek
transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy,
dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika.
Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za
pośrednictwem wiadomości SMS.
Prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta,
umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie
z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez
dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego
w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na
wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa
członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - wypłat z bankomatów lub
punktów obsługi w obrocie z innymi państwami członkowskimi – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych
z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego, za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wypłatę (bankomaty, POSy) lub w placówce dostawcy.
Wydanie karty płatniczej -- usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej uprawniającą do wypłaty gotówki lub
umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej
przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym karty płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt
15 rozporządzenia (UE) 2015/751.
Obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, uprawniającej do wypłaty
gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego,
akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym karty płatniczej
w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty
obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika.
Obsługa karty kredytowej - usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, uprawniającej do wypłaty
gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego,
akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym karty płatniczej
w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty
pomniejsza ustalony limit kredytowy;
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego
rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi.
Wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce Banku.
Wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce Banku.
Usługa bankowości telefonicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za
pośrednictwem infolinii Banku, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie
innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
Zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych
w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

