XXVIII. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
Wyszczególnienie czynności

Lp.

Stawka

1.

Otwarcie rachunku bankowego

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku
Prowadzenie rachunku z dostępem do rachunku za pośrednictwem bankowości
elektronicznej dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego
Wpłaty gotówkowe

bez opłat

3.
4.
5.

Wypłata gotówkowa w trakcie miesiąca
kalendarzowego

Pierwsza wypłata *

bez opłat
bez opłat
bez opłat

7.

Każda kolejna wypłata
Przelew wewnętrzny (na rachunek
Pierwszy przelew *
prowadzony w Banku) w trakcie
Każdy kolejny przelew
miesiąca kalendarzowego
Przelew krajowy międzybankowy (ELIXIR) i przelew SEPA do banków zagranicznych

8.

Szybki przelew krajowy międzybankowy EXPRESS ELIXIR

15 zł

9.

Przelew krajowy w systemie SORBNET - wyłącznie placówce Banku (papierowo)

30 zł

10. Przelew SEPA do banków krajowych
Przelew TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG – wyłącznie w placówce Banku
11.
(papierowo)
12. Polecenie wypłaty

20 zł

13. Przelew w walucie obcej innej niż EUR i PLN wysyłany do banków krajowych

35 zł

6.

Realizacja przelewu walutowego
14.
otrzymanego

Zlecenie stałe –
złożenie/odwołanie/zmiana
15.

10 zł
bez opłat
10 zł
10 zł

30 zł
35 zł

z banków krajowych niezależnie od waluty

15 zł

z banków zagranicznych w ramach EOG w
walucie EUR

0 zł

z banków zagranicznych - pozostałe

30 zł

w bankowości
elektronicznej

0 zł
10 zł

Pierwsza dyspozycja
Każda kolejna dyspozycja

w placówce banku w formie papierowej

10 zł

Zlecenie stałe - każda operacja ze złożonego zlecenia
10 zł
Uwaga: Nie dotyczy pierwszej w miesiącu kalendarzowym operacji ze złożonego zlecenia w bankowości
elektronicznej, która jest bezpłatna *
Polecenie zapłaty:
10 zł
a) za przyjęcie/modyfikację/odwołanie polecenia zapłaty
16.
10 zł
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
10 zł
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika
Wyciągi
sporządzenie wyciągu miesięcznego przesłanego na adres email Posiadacza rachunku
lub odbieranego w placówce Banku
sporządzenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej przesyłanego listem zwykłym
17. sporządzenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej przesyłanego listem
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
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokady ustanowionej
18.
na zabezpieczenie wierzytelności wobec BS Biecz
19. Zmiana karty wzorów podpisów
20. Zapis na wypadek śmierci
21. Zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci
22. Dostęp z wykorzystaniem hasła do telefonicznej informacji o rachunku
23.

*

Opłata za nieodebranie w ustalonym terminie lub w następnym dniu roboczym,
zgłoszonej wypłaty gotówkowej w PLN

bez opłat
4 zł za każdy przesłany
wyciąg
8 zł za każdy przesłany
wyciąg
25 zł za każdy przesłany
wyciąg
12,30 zł
(10 zł + 23 % VAT)
50 zł
12 zł
bez opłat
15 zł
3 zł miesięcznie
0,1 % kwoty wypłaty
nie mniej niż 15 zł
i nie więcej niż 300 zł

Zwolniona z opłaty jest wyłącznie jedna obciążeniowa operacja w miesiącu kalendarzowym,
bez względu na formę realizacji (wypłata gotówki, przelew wewnętrzny, realizacja zlecenia
stałego)

