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Rozdział I A
Prowizje i opłaty związane z obsługą rachunków bankowych osób fizycznych
w Banku Spółdzielczym w Kamieniu
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Rodzaj usług (czynności)
Za otwarcie i likwidację rachunku bankowego
- rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR
- podstawowego płatniczego PRP
Za prowadzenie rachunku bankowego:
- rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR
- podstawowego płatniczego PRP
- rachunku a vista
Za wpłaty na rachunki:
- rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR
- podstawowego PRP
- rachunku a vista
Za wypłaty na rachunku:
- rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR
- podstawowego płatniczego PRP
- rachunku a vista
Za wydanie następnej książeczki a’vista oraz za likwidację książeczki
a’vista
- nowe z logo BPS
- inne
Za sporządzenie wyciągu z rachunku
- rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR
- podstawowego płatniczego PRP
- rachunku a vista
Za sporządzanie historii rachunku bankowego:
- za każdy miesiąc roku bieżącego:
- za każdy miesiąc roku poprzedniego:
Za sporządzenie odpisu wyciągu z r-ku
- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok
Za sporządzenie odpisu pojedynczego dowodu do wyciągu:
- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok
Za przelewy krajowe
- przelew wewnętrzny :
- przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR:
- przelew zewnętrzny w systemie SORBNET:
Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku
w BS
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem:

Za realizację tytułu egzekucyjnego

Stawka
obowiązująca

Uwagi

bez opłat
bez opłat
4 zł
bez opłat
bez opłat

Ostatniego dnia miesiąca
w przypadku wystąpienia
operacji na rachunku

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

15 zł
5 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5 zł *
10 zł *
10 zł
10 zł
5 zł
10 zł
bez opłat
5 zł
30 zł
2 zł *
10 zł

0,5% min. 5 zł

opłaty nie pobiera się,
jeżeli pełnomocnicy
ustanawiani są przy
zawieraniu umowy
rachunku
za każde przekazanie
środków

30 zł

15.

Poszukiwanie rachunków w Centralnej Informacji o rachunkach
bankowych na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego
zapytanie(dotyczy rachunków zmarłych osób i zapomnianych
rachunków własnych):
Za przyjęcie zgłoszenia o zaginięciu książeczki oszczędnościowej

16.

Za wystawienie nowej w miejsce umorzonej książeczki

10 zł

17.

Wykonanie dyspozycji „zapis na wypadek śmierci”

20 zł

18.

Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub
notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia

30 zł

19.

20 zł

20.

Przyjęcie, dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek
jego śmierci:
Odwołanie/zmiana ,,zapisu na wypadek śmierci”

21.

Za złożenie dyspozycji – „zlecenie stałe”

bez opłat

22.

Realizacja dyspozycji „zlecenia stałego”

1 zł

23.

Złożenie dyspozycji „polecenie zapłaty”

bez opłat

24.

Realizacja „polecenia zapłaty”

25.

Usługa SMS Bank (powiadomienia o zmianie salda na rachunku
- aktywacja
- za każdy SMS

14.

26.

10 zł

10 zł

1 zł

Odzyskanie kwoty transakcji płatniczej realizowanej nieprawidłowo
na skutek pomyłki klienta

27.

Zmiana konta osobistego ze wspólnego na indywidualny,
indywidualnego na wspólny

iz

28.

Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu
kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów

za każdy przelew

za każde pobranie

10 zł
0,30 zł
20 zł *
10 zł
20 zł

jednorazowo

Pobierane opłaty oznaczone znakiem * powiększa się o obowiązującą stawkę podatku VAT

Rozdział I B1
Prowizje i opłaty związane z obsługą rachunków bankowych osób prawnych prowadzących
działalność gospodarczą, osób nie posiadających osobowości prawnej,
w Banku Spółdzielczym w Kamieniu
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1. Za otwarcie i likwidację rachunku bankowego
- bieżącego
- pomocniczego
- VAT
2. Za prowadzenie rachunku bankowego
- bieżącego
- pomocniczego
- VAT
3. Założenie lokaty terminowej

Stawka
obowiązująca

Uwagi

20 zł
20 zł
bez opłat

jednorazowo
jednorazowo

10 zł
5 zł
bez opłat
bez opłat

miesięcznie

4. Za wydanie czeku rozrachunkowego i gotówkowego

1 zł

od każdego blankietu

5. Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego od
każdego czeku.

2 zł

6. Odzyskanie kwoty transakcji płatniczej realizowanej
nieprawidłowo na skutek pomyłki klienta

20 zł *

7. Za sporządzanie historii rachunku bankowego:
- za każdy miesiąc roku bieżącego:
- za każdy miesiąc roku poprzedniego:

5 zł *
10 zł *

8. Za sporządzenie odpisu wyciągu z r-ku
- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok
9. Za sporządzenie odpisu pojedynczego dowodu do wyciągu:
- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok
10. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu
rachunku w BS
11. O posiadaniu rachunku wysokości salda/obrotów itp.:
Wydanie opinii o kliencie BS Kamień potwierdzającej
12. posiadanie rachunku, stwierdzającej wysokość zadłużenia lub
jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów
oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia
13. Za przelewy krajowe
- przelew wewnętrzny:
- przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR:
- przelew zewnętrzny w systemie SORBNET:
14. Złożenie dyspozycji zlecenia stałego
15. Realizacja dyspozycji zlecenia stałego
16. Złożenie dyspozycji ,,polecenia zapłaty”
17. Realizacja ,,polecenia zapłaty”

miesięcznie

10 zł
10 zł

5 zł
10 zł
2 zł *
20 zł *

50 zł *

bez opłat
5 zł
30 zł
bez opłat
1 zł
bez opłat
1 zł

za każdy przelew

18. Za realizację tytułu egzekucyjnego
19. Prowizja o wypłat z rachunku bieżącego
- przedsiębiorstw i przedsiębiorców
- podmiotów niefinansowych
20. Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem, wzorów podpisów i innych danych

21. Usługa SMS Bank
- aktywacja
- za każdy SMS

0,5% min 5 zł

za każde przekazanie
środków

0,2% min. 3,00 zł

10 zł

Opłaty nie pobiera się,
jeżeli pełnomocnicy
ustanawiani są przy
zawieraniu umowy
rachunku

10 zł
0,30 zł

Pobierane opłaty oznaczone znakiem * powiększa się o obowiązującą stawkę podatku VAT

Uwaga:
Zmiana prowizji i opłat obowiązuje od 01.11.2020 r.

Rozdział I B2
Prowizje i opłaty związane z obsługą rachunków bankowych prowadzących działalność
rolniczą w Banku Spółdzielczym w Kamieniu
Lp.
1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka
obowiązująca

Za otwarcie rachunku bankowego
- bieżącego
- VAT

10 zł
bez opłat

Za likwidację rachunku bankowego
- bieżącego
- VAT

bez opłat
bez opłat

Za prowadzenie rachunku bankowego
- bieżącego
- VAT

2 zł
bez opłat

Odzyskanie kwoty transakcji płatniczej realizowanej
nieprawidłowo na skutek pomyłki klienta

20 zł *

Za sporządzanie historii rachunku bankowego:
- za każdy miesiąc roku bieżącego:
- za każdy miesiąc roku poprzedniego:

5 zł *
10 zł *

Za sporządzenie odpisu wyciągu z r-ku
- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok

10 zł
10 zł

Za sporządzenie odpisu pojedynczego dowodu do wyciągu
- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok

5 zł
10 zł

-

Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu
rachunku w BS

O posiadaniu rachunku wysokości salda/obrotów itp.
Wydanie opinii o kliencie BS Kamień potwierdzającej posiadanie
rachunku, stwierdzającej wysokość zadłużenia lub jego brak z
tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów oraz, że
rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia

10. Za przelewy krajowe
- przelew wewnętrzny:
- przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR:
- przelew zewnętrzny w systemie SORBNET:
11. Złożenie dyspozycji zlecenia stałego
12. Realizacja dyspozycji zlecenia stałego
13. Złożenie dyspozycji ,,polecenia zapłaty”

2 zł *
20 zł *
50 zł *

bez opłat
5 zł
30 zł
bez opłat
1 zł
bez opłat

Uwagi
jednorazowo

Ostatniego dnia
miesiąca w
przypadku
wystąpienia operacji
na rachunku

14. Realizacja ,,polecenia zapłaty”

1 zł

15. Za realizację tytułu egzekucyjnego

0,5% min 5 zł

16. Prowizja o wypłat z rachunku bieżącego

bez opłat

17.

Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem, wzorów podpisów i innych danych

18. Usługa SMS Bank
- aktywacja
- za każdy SMS

10 zł

za każde
przekazanie
środków

Opłaty nie pobiera
się, jeżeli
pełnomocnicy
ustanawiani są przy
zawieraniu umowy
rachunku

10 zł
0,30 zł

Pobierane opłaty oznaczone znakiem * powiększa się o obowiązującą stawkę podatku VAT

Rozdział I C
Prowizje i opłaty związane z obsługą rachunków jednostek budżetowych
w Banku Spółdzielczym w Kamieniu
Lp

Rodzaj usług (czynności)

1. Za otwarcie i likwidację rachunku bankowego
- bieżącego
- pomocniczego
- VAT
2. Za prowadzenie rachunku bankowego
- bieżącego
- pomocniczego
- VAT
3. Wpłaty na rachunki budżetów terenowych
4. Wypłaty z rachunków budżetów terenowych
5. Za przelewy krajowe w formie papierowej
- przelew wewnętrzny:
- przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR:
- przelew zewnętrzny w systemie SORBNET:
6. Założenie lokaty terminowej
7. Za wydanie czeku rozrachunkowego i gotówkowego
8.

Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego od
każdego czeku.

9.

Odzyskanie kwoty transakcji płatniczej realizowanej
nieprawidłowo na skutek pomyłki klienta
Za sporządzanie historii rachunku bankowym:
10. - za każdy miesiąc roku bieżącego
- za każdą z poprzednich lat
Za sporządzenie odpisu wyciągu z r-ku
11. - za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok
12. Za sporządzenie odpisu pojedynczego dowodu do wyciągu
- za bieżący rok
- za każdy poprzedni rok
13. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenie o posiadaniu
rachunku w BS
Wydanie opinii o klienci BS Kamień potwierdzającej
14. posiadanie rachunku, stwierdzającej wysokość zadłużenia lub
jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów
oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia
15. Złożenie dyspozycji zlecenia stałego
16. Realizacja dyspozycji zlecenia stałego
17. Złożenie dyspozycji ,,polecenia zapłaty”

Stawka
obowiązująca

Uwagi

20 zł
20 zł
bez opłat

jednorazowo

10 zł
5 zł
bez opłat
0,3% min 4 zł
bez opłat

miesięcznie

bez opłat
5 zł
30 zł
bez opłat
1 zł

jednorazowo

miesięcznie

od jednego przelewu

od każdego blankietu

2 zł
20 zł *

5 zł *
10 zł *
10 zł
10 zł

5 zł
10 zł
bez opłat

50 zł *
bez opłat
1 zł
bez opłat

Za każdy przelew

18. Realizacja ,, polecenia zapłaty”
19. Za realizację tytułu egzekucyjnego
20. Ustanowienie /modyfikacja/ odwołanie upoważnionych do
dysponowania rachunkiem, wzorów podpisów i innych
danych

1 zł
0,5% min 5 zł

10 zł

Opłaty nie pobiera się;
jeżeli upoważniony
ustanowiony przy
zawieraniu umowy
rachunku

Pobierane opłaty oznaczone znakiem * powiększa się o obowiązującą stawkę podatku VAT
Uwaga:
Zmiana prowizji i opłat obowiązuje od 07.12.2020 r.

Rozdział II
Prowizje i opłaty za czynności związane z obsługą kredytową
w Banku Spółdzielczym w Kamieniu

Rodzaj usług (czynności)

Lp.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Prowizja od kwoty przyznanych kredytów:
- w ROR

Stawka
obowiązująca
2%

-

za wydłużenie. okresu umowy kredytu w ROR
kredyty preferencyjne dla rolników

2%
1,5% - 2 %

-

kredyty osób fizycznych

2,5% - 5%

-

kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych,
przedsiębiorstw, spółdzielni

0,5% - 2%

Za czynności związane ze zmianą warunków umowy
Kredytowej
Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia
stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
bankowych oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako
dłużnik
Za wydanie odpisu umowy o kredyt
Za inne czynności związane z obsługa kredytów np. wydanie
zaświadczenia o wykreślenie hipoteki, zaświadczenia o
spłacie kredytu i inne
Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty(rat)
kredytu lub odsetek
*pobierane opłaty powiększa się obowiązującą stawkę podatku VAT

Uwaga:
Zmiana prowizji i opłat obowiązuje od 5.10.2020 r.

0,5% od kwoty
objętej zmianą

20 zł *
20 zł *
10 zł
20 zł

Uwagi

Rozdział III
Prowizje i opłaty związane z rozliczeniami pieniężnymi i obsługą kasową
w Banku Spółdzielczym w Kamieniu
Lp.
1.

2.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka
obowiązująca

Uwagi

Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki
- prowadzone w innych bankach krajowych

0,5%

min. 4 zł
max. 300 zł

Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki
- ZUS, Urzędów Skarbowych i Urzędów Celnych

0,5%

min. 5 zł
max. 300 zł

3.

Wpłaty na cele charytatywne

bez opłat

4.

Wpłaty na ZGK Kamień – woda

bez opłat

5.

Wpłaty na UG Kamień – odpady

bez opłat

6.

Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów
zniszczonych na obiegowe
- do 100 szt. monet/banknotów:

bez opłat

- powyżej 100 szt. monet/banknotów

Uwaga:
Zmiana prowizji i opłat obowiązuje od 05.10.2020r.

1% min. 10 zł

za każdą
wymianę

Rozdział IV
Prowizje i opłaty za inne usługi
w Banku Spółdzielczym w Kamieniu
Lp.
1.

2.
3.
4.

Rodzaj usług (czynności)
Za przechowywanie w depozycie bankowym
duplikatów kluczy:
- za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania
Obsługa przekazów w systemie WESTERN UNION
Obsługa przekazów zagranicznych
- przychodzące
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości:

Stawka
Obowiązująca
5 zł
wg stawek firmy
Western Union
Wg stawek BPS SA

10 zł *
5.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na
wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji
klientem banku:

*pobierane opłaty powiększa się o obowiązującą stawkę podatku VAT

Uwaga:
Zmiana prowizji i opłat obowiązuje od 05.10.2020r.

25 zł *

Uwagi

Rozdział V A

Prowizje i opłaty związane z obsługą KARTY PŁATNICZEJ –
VISA Classic Debetowa/MasterCardPayPass
wydawane do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR
w Banku Spółdzielczym w Kamieniu

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1. Wydanie nowej karty.
2. Wznowienie karty.
3. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku.
a) ROR
4. Wydanie duplikatu karty.
5. Zmiana numeru PIN w bankomacie
6. Płatność kartą:
a) w punktach handlowo – usługowych w kraju.
b) w punktach handlowo – usługowych za granicą.
7. Wypłata gotówki:
a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i Zrzeszenia SGB
innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami,
b) w pozostałych bankomatach w kraju,
c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty,
d) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w Polsce,
e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.,
f) w kasie innego banku w kraju,
g) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty,
h) w placówkach Poczty Polskiej.
8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie.
9. Rozpatrzenie reklamacji.
10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres
przez niego wskazany.
11. Zmiana danych Użytkownika karty.
12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
14. Usługa KARTOSFERA
15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty:
16. Zmiana dziennych limitów na karcie:

Stawka obowiązująca
bez opłat
bez opłat
0,50 zł.
20 zł
10 zł.
bez opłat
bez opłat

bez opłat
4 zł
2% min 10 zł
bez opłat
bez opłat
5 zł
2%
min. 10 zł
5 zł
3 zł
bez opłat
5 zł
5 zł
8 zł
1 000 zł
bez opłat
3 zł
3 zł

Uwaga:
1) stawki prowizji i opłat obowiązują od 05.10.2020 r. dla użytkowników nowo wydanych kart
2) zmiana prowizji i opłat obowiązuje od 01.12.2020 r. dla użytkowników kart wydanych do
....05.10.2020 r.

Rozdział V B

Prowizje i opłaty związane z obsługą KARTY PŁATNICZEJ – VISA BUISNESS Debetowa w
Banku Spółdzielczym w Kamieniu
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1. Wydanie nowej karty.
2. Wznowienie karty.
3. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do
rachunku.
4. Wydanie duplikatu karty.
5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BPS .
6. Płatność kartą:
a) w punktach handlowo – usługowych w kraju.
b) w punktach handlowo – usługowych za granicą.
7. Wypłata gotówki:
a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami,
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie
internetowej Banku.
b) w pozostałych bankomatach w kraju,
c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty,
d) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki
handlowo-usługowej) w Polsce,
e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.,
f) w kasie innego banku w kraju,
g) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty,
8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie.
9. Rozpatrzenie reklamacji.
10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza
rachunku za okres przez niego wskazany.
11. Zmiana danych Użytkownika karty.
12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
14. Usługa KARTOSFERA
15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
16. Zmiana dziennych limitów na karcie

Stawka obowiązująca
bez opłat
bez opłat
2 zł
20 zł
10 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat
4 zł
2% min 10 zł
bez opłat
bez opłat
5 zł
2%
min. 10 zł
3 zł
bez opłat
5 zł
5 zł
8 zł
1 000 zł
bez opłat
3 zł
3 zł

Uwaga:
1) stawki prowizji i opłat obowiązują od 05.10.2020 r. dla użytkowników nowo wydanych kart
2) zmiana prowizji i opłat obowiązuje od 01.12.2020 r. dla użytkowników kart wydanych do
....05.10.2020 r.

Rozdział VI A

Prowizje i opłaty związane z obsługą bankowości internetowej instytucji
w Banku Spółdzielczym w Kamieniu

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rodzaj usług (czynności)
Za zawarcie umowy dostępu do CBP
Za aktywację w systemie
Za korzystanie z systemu CBP
Za wydanie użytkownikowi 1 czytnika i 1 karty mikroprocesorowej
Za wydanie w użytkowanie kolejnych kart
Za wydanie w użytkowanie kolejnych czytników

Za każdy przelew wykonany w systemie CBP
Odblokowanie/ zablokowanie hasła na wniosek klienta
Pierwsza instalacja i szkolenie w siedzibie klienta
Rezygnacja z usługi:
- ze zwrotem czytnika i karty
- bez zwrotu czytnika i karty
11. Za zmianę warunków umowy

Stawka
obowiązująca
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
50 zł. za każdą
kartę
100 zł. za każdy
czytnik
0,50 zł
5 zł
bez opłat
bez opłat
200 zł
bez opłat

Uwagi

Rozdział VI B

Prowizje i opłaty związane z obsługą bankowości internetowej – klientów indywidualnych,
rolników oraz firm z jednym podpisem na karcie wzorów podpisów
w Banku Spółdzielczym w Kamieniu
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj usług (czynności)
Za zawarcie umowy dostępu do CBP
Za aktywację w systemie
Za korzystanie z systemu CBP
Za wydanie w użytkowanie 1 tokena
Za wydanie w użytkowanie kolejnych tokenów

6.
7.
8.
9.

Za każdy przelew wykonany w systemie CBP
Odblokowanie/ zablokowanie hasła na wniosek klienta
Pierwsza instalacja dostępu do systemu i szkolenie w siedzibie klienta
Rezygnacja z usługi (przed upływem 12 m-cy od daty zawarcia umowy
- ze zwrotem tokena
- bez zwrotu tokena
10. Wymiana tokena po upływie terminu ważności
11. Za zmianę warunków umowy

Uwaga:
Stawki prowizji i opłat obowiązują od 31.12.2020 r.

Stawka
obowiązująca
bez opłat
bez opłat
2 zł
bez opłat
150 zł. za każdy
token
0,50 zł
5 zł
bez opłat
bez opłat
200 zł
150 zł
bez opłat

Uwagi

miesięcznie

Rozdział VI C

Prowizje i opłaty usługa bankowości elektronicznej SMS Bank (autoryzacja transakcji kodem
SMS ) - dla klientów indywidualnych, rolników oraz firm z jednym podpisem na karcie
wzorów podpisów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1

Rodzaj usług (czynności)
Za zawarcie umowy dostępu do SMS Bank
Za aktywację systemu SMS Bank (funkcje aktywne)
Abonament miesięczny za korzystanie z systemu SMS Bank
Wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym
Opłata za sms-a z kodem autoryzującym dyspozycję płatniczą
Przelewy
Odblokowanie/zablokowanie hasła na wniosek klienta
Rezygnacja z usługi przed upływem 12 m-cy od daty zawarcia umowy
Rezygnacja z usługi po upływie 12 m-cy od daty zawarcia umowy
Zmiana systemu SMS BANK na mToken Asseco MAA

Stawka
obowiązująca
bez opłat
35 zł **
4 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat 1
5 zł
40 zł
bez opłat
bez opłat

Uwagi

jednorazowo
miesięcznie

opłata za przelew wynosi 0 zł. - do 3 zrealizowanych przelewów w miesiącu, powyżej 3 - 0,50 zł. za każdy przelew

Rozdział VI D

Prowizje i opłaty usługa bankowości elektronicznej mToken (autoryzacja transakcji poprzez
aplikację mToken Asseco MAA) - dla klientów indywidualnych, rolników oraz firm z jednym
podpisem na karcie wzorów podpisów.

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

1.
2.
3.

Za zawarcie umowy dostępu do mToken Asseco MAA
Za aktywację systemu mToken Asseco MAA (funkcje aktywne)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stawka
obowiązująca

Uwagi

bez opłat
30 zł **

jednorazowo

Abonament miesięczny za korzystanie z systemu mToken Asseco MAA

2 zł

miesięcznie

Wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym
Opłata za komunikat push autoryzujący dyspozycję płatniczą
Przelewy
Odblokowanie/zablokowanie hasła na wniosek klienta
Rezygnacja z usługi przed upływem 12 m-cy od daty zawarcia umowy
Rezygnacja z usługi po upływie 12 m-cy od daty zawarcia umowy
Zmiana systemu mToken Asseco MAA na SMS Bank

bez opłat
bez opłat
bez opłat
5 zł
40 zł
bez opłat
15 zł

** Rachunki dla osób do ukończenia 26 roku życia – BEZ OPŁAT
 Obowiązuje od 05.10.2020r. dla nowo zakładanych rachunków
 Obowiązuje od 02.11.2020r. dla istniejących rachunków na datę 02.10.2020r.
Kamień, dnia 30.09.2020r.

